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ВСТУПНЕ СЛОВО
Останнім часом вітчизняна юридична освіта переживає період вагомих змін та зрушень: переглядається доцільність викладання деяких дисциплін, вводяться нові, актуальним стає запровадження курсів, які зорієнтовані на набуття студентами та курсантами юридичних
факультетів практичних навичок та умінь. Одним із таких курсів є
«Основи юридичної клінічної практики», навчально-методичний посібник з якого пропонується увазі читача.
Цінність посібника полягає у створенні умов для впровадження у
навчальний процес вищих навчальних закладів предмета «Основи
юридичної клінічної практики», що визначено наказом Міністерства
освіти і науки України № 592 від 03.08.2006 року, та у детальному
дидактичному розрахуванні цієї навчальної дисципліни.
Посібник створено авторами, які беруть участь у діяльності юридичної клініки навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ, на основі досвіду діяльності усіх
юридичних клінік України, що дало можливість максимально наблизити програму курсу до практичного виміру діяльності майбутнього
правника.
Посібник складається з трьох основних частин: пояснювальна записка та тематичний план, навчальна програма та варіанти організації
занять курсу, методичні матеріали, які забезпечують їх проведення.
Тематичний план курсу складають три модулі: загальні засади,
офіс і організація діяльності юридичної клініки, юридичне консультування як напрям діяльності юридичних клінік, правопросвітня робота та психологічна служба як напрям діяльності юридичної клініки,
що становить разом вісімнадцять тем, найбільш актуальних та цікавих у діяльності юридичної клініки.
Кожна тема курсу детально опрацьована і спрямована на формування юриста-практика, готового до практичної діяльності із застосуванням моделювання основних складових діяльності юридичних
клінік. До кожної теми подаються пояснення щодо методичної організації навчальних занять і самостійної роботи, що слугує якості опанування предмета. Усі заняття побудовані на застосуванні інтерактивних технологій навчання, що дасть змогу викладачеві не лише забезпечити навчальну дисципліну змістовно, а й зробити її цікавою для
студентів.
Посібник розраховано на студентів, курсантів, викладачів, які беруть безпосередню участь у викладанні курсу. Водночас він стане
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у пригоді учасникам юридичного клінічного руху, студентам, які прагнуть набути практичних юридичних навичок, викладачам, котрі цікавляться інтерактивними методами викладання та бажають цікаво та
на сучасному рівні проводити заняття з правових дисциплін.
Докладне планування кожної теми допоможе впровадити предмет
«Основи юридичної клінічної практики» у навчальний процес будьякого юридичного навчального закладу України, незалежно від того,
чи діяла у ньому юридична клініка, чи цей підрозділ лише розпочинає
роботу.
З приводу отримання примірника книги або з відгуком про неї
можна звернутися особисто до авторів. Електронна пошта для листування: street-lawclinic@ukr.net.
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НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ
ПРАКТИКИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Конкретні проблеми, на розв’язання яких спрямовано навчальну дисципліну «ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ
ПРАКТИКИ»
Удосконалення і розроблення механізмів самозабезпечення діяльності юридичних клінік, що активно відбувається останнім часом,
передбачає з-поміж інших елементів наявність навчальної програми,
за якою здійснюватиметься ефективне навчання в юридичних клініках. Відсутність такої програми призводить до незавершеності, несистемності навчального процесу в юридичній клініці. До нинішнього
часу докладно не розроблялись пропозиції щодо структури навчання,
його організації в умовах юридичних клінік, а існуючі доробки носять, на наш погляд, частковий характер.
2. Актуальність курсу в контексті Болонського процесу
Cьогодні діяльність юридичних клінік як важливих чинників формування правової культури та професіоналізму майбутніх юристів
набуває дедалі важливішого значення. У спецкурсі, який створено на
основі багатого досвіду формування юристів-професіоналів, висвітлюються найважливіші практичні питання, що їх доведеться вирішувати правникам у професійній та громадській діяльності. Це стало
можливим в умовах впровадження в Україні кредитно-модульної
системи (КМС) навчання, яка передбачає принципово нові підходи до
навчального процесу, його складових та принципів їх взаємодії.
Основним плюсом застосування КМС в освітньому процесі є
принцип орієнтації на формування умінь та навичок практичного
застосування теоретичних знань, набутих у процесі вивчення академічних навчальних курсів, взаємодія викладача та студента чи курсанта, підведення навчального процесу до такого етапу, на якому викладач і студент є одночасно суб’єктом і об’єктом навчання. У цьому
контексті виконується один з найважливіших принципів КМС –
принцип безперервного навчання.
Юридична клініка – це унікальна лабораторія клінічних методів
освіти, де студенти можуть набути саме тих умінь та навичок, які
знадобляться їм у подальшій роботі. Саме досвід функціонування
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юридичних клінік в Україні допоміг виділити ті аспекти роботи юриста, на яких не акцентується увага під час вивчення базових навчальних дисциплін і саме тому цей спецкурс відповідає основним ідеям
Болонського процесу.
3. Знання, уміння та навички, які формує спецкурс «ОСНОВИ
ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ»
Сучасні стандарти оцінки випускників вищого навчального закладу вимагають від юриста володіння професійною етикою, правовою
та психологічною культурою, глибокою повагою до закону та обачним ставленням до соціальних цінностей правової держави, стійкістю
моральних переконань, почуттям обов’язку. Діяльність юридичних
клінік спрямована на формування саме такого комплексу знань та
особистісних якостей студентів.
Слід виділити такі знання, вміння та навички, на вироблення яких
направлений спецкурс:
 навички роботи в команді, знання принципів корпоративної та
професійної етичної культури, формування вміння керуватися в своїй
діяльності, насамперед, цими принципами;
 навички роботи з комп’ютером та іншою офісною технікою, її
застосування в професійній діяльності, користування електронною
законодавчою базою та ресурсами мережі Internet;
 навички розроблення і застосування установчих та локальних
документів організацій;
 правила раціональної організації праці в юридичній фірмі чи
організації;
 знання основ діловодства у сфері юридичної практики, уміння
та навички складання різного виду документів, а саме: скарг, заяв,
протоколів, позовів, претензій, договорів; навички ведення поточної
документації у процесі вирішення цивільної та кримінальної справ;
навички комп’ютерного документування; знання методів та технік,
які дають змогу спростити схему документообігу та скоротити часові
витрати на роботу з документами;
 знання основ роботи з клієнтом, знання і вміння застосовувати
методи ефективного інтерв’ювання та опрацювання письмового звернення;
 знання алгоритму роботи над справою, вміння виробити правильну позицію у справі; знання специфіки опрацювання кримінальних та цивільних правових питань;
 навички складання процесуальних документів та звернень до
різних інстанцій, навички представництва інтересів клієнта в суді та
інших державних органах;
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 знання психологічних аспектів правозахисної та правопросвітницької роботи юриста;
 навички правопросвітницької роботи з аудиторією та виступу
перед нею, педагогічні навички; знання інтерактивних методик навчання і вміння застосовувати їх на практиці; знання основ побудови
виступу, навички успішного дискутування та дебатування, уміння
аргументовано та переконливо відстоювати свою позицію, риторичні
навички;
 знання основ планування і написання наукової роботи, навички
опрацювання великої кількості матеріалів та виділення головної інформації, складання тез виступу та оформлення наукових робіт;
 знання основ і вміння застосовувати категорії проектного менеджменту та соціального моделювання;
 уміння аналітично мислити та знаходити інформацію;
 уміння планувати свою діяльність, організовувати робочий час;
 навички управління та контролювання виконання рішень;
 навички встановлення професійних контактів.
Таким чином, курс дає можливість сформувати як загальнонавчальні, так і специфічні предметні уміння та навички.
4. Концептуальне завдання навчальної дисципліни у розгляд
теоретико-методологічних основ юридичної практики, що застосовується в діяльності юридичних клінік України, практичне застосування
елементів професійного досвіду практикуючого юриста у процесі
вивчення цього спецкурсу.
5. Цілі курсу:
1. Соціально орієнтовані:
 безпосередня участь студентів у розв’язанні суспільних проблем
шляхом надання безкоштовної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення та проведення правопросвітницької роботи;
 спрямування уваги студентів до етичних проблем у їхній професійній діяльності;
 формування у студентів активної громадянської позиції.
2. Професійно орієнтовані:
 вироблення та вдосконалення у студентів професійних навичок
з юриспруденції та юридичної психології, закріплення на практиці
навичок, отриманих у результаті їхньої теоретичної підготовки;
 виховання в студентів почуття відповідальності за виконувану
ними роботу;
 удосконалення форм та методів інтерактивного навчання студентів.
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3. Науково орієнтовані:
 підготовка та розроблення комплексу наукових матеріалів з питань юридичної освіти, правозахисної та правопросвітньої діяльності;
 розвиток міжвузівської співпраці з названих питань.
6. Завдання курсу:
1. Розкрити історію виникнення, мету, завдання діяльності та роль
юридичних клінік у демократичному громадянському суспільстві.
2. Сформувати у студентів уявлення про корпоративну культуру
та професійну юридичну етику, їх роль у діяльності юриста.
3. Формувати навички роботи юриста з персональним комп’ютером та офісною технікою.
4. Навчити користуватися електронною законодавчою базою та
юридичними ресурсами мережі Інтернет.
5. Розкрити зміст та роль установчих і локальних документів у
роботі юриста на прикладі діяльності юридичної клініки.
6. Навчити основ документування та діловодства в юридичній
клініці, правил комп’ютерного документування.
7. Розвивати практичні навички спілкування юриста з клієнтом.
8. Навчити процедурам отримання інформації у справі, інтерв’ювання клієнта, процедури опрацювання письмового звернення.
9. Опанувати алгоритм роботи над справою, набути навичок вироблення позиції у справі.
10. Розкрити основи методики опрацювання питань цивільноправового та кримінально-правового характеру.
11. Навчити складати процесуальні документи та звернення до
різних інстанцій у процесі практичної роботи юриста.
12. Ознайомити з особливостями представництва інтересів клієнтів у різних інстанціях.
13. Підвищити правову грамотність студентів-юристів шляхом вивчення юридичної техніки.
14. Ознайомити з психологічними особливостями юридичного
консультування та правопросвітницької діяльності.
15. Сформувати уявлення про практичне право як основу правопросвітницьої роботи.
16. Навчити застосовувати інтерактивні методики в навчанні.
17. Навчити педагогічних навичок роботи з аудиторією у правопросвітній діяльності.
18. Навчити практичних навичок дебатування та ведення дискусій,
виступу юриста перед аудиторією.
19. Сформувати активну громадську позицію студентів-юристів.
20. Залучити студентів до активної наукової діяльності, науково8

практичних досліджень у галузі юридичної освіти, правозахисної та
правопросвітньої діяльності.
21. Навчити складанню управлінської моделі юридичної клініки.
22. Формувати й розвивати навички соціального моделювання,
з’ясувати його роль у суспільстві та практичне застосування в роботі
неприбуткових організацій.
7. Організація вивчення дисципліни «ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ
КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ» передбачає:
1) кількість годин, еквівалентну 2 кредитам (72 години), з них
6 годин лекцій, 12 годин семінарських занять, 18 – практичних, 18 – на
індивідуальну роботу, 18 – на самостійну роботу;
2) для проведення практичних занять навчальна група поділяється на дві підгрупи;
3) індивідуальні заняття зі студентами в обсязі 15% від виділеного часу, які проводяться у визначений викладачем час поза навчальними заняттями;
4) структурний поділ матеріалу на три змістові модулі, модульний контроль передбачає перевірку форм індивідуальної роботи і
проводиться поза розкладом навчальних занять;
5) технологічну послідовність у засвоєнні матеріалу курсу та необхідне дидактичне забезпечення групових занять та самостійної роботи;
6) систему бально-рейтингового контролю якості навчання та мотиваційних стимулів до опанування проблематики дисципліни;
7) вивчення навчальної дисципліни завершується складанням
іспиту.
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3

4

5

6

10

Організаційна та управлінська модель юридичної
клініки
Проектний менеджмент у
роботі організацій громадського сектору

4

Діловодство та документування в юридичній клініці

2

Індивідуальна робота

2

4

6

8

2

2

Самостійна робота

практичні заняття

2

Неаудиторні години

семінари

1

Модуль 1. Загальні заса- 28
ди, офіс і організація
діяльності
юридичної
клініки
Юридичні клініки: історія 2
виникнення та розвитку,
мета та завдання діяльності
Професійна етика і кор- 6
поративна культура у
діяльності юридичної клініки
Правове
регулювання 2
діяльності
юридичної
клініки

Аудиторні
години

лекції

№ з/п

Назва розділу чи заняття

Загальна кількість годин

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ»

8

2

2

2
Опрацювання
нормативноправових актів,
стандартів і локальних документів юридичних клінік
2

2

8

4
Виконання завдань
соціального проектування
2

4

7

Робота юриста з офісною
технікою та електронними
базами даних

4
2
6

2

2

4

8

2

2

Неаудиторні години

Індивідуальна робота

2
Виконання
завдань щодо
роботи з електронною законодавчою базою
та
ресурсами
мережі Internet
6

Самостійна робота

практичні заняття

семінари

4

Модуль 2. Юридичне 28
консультування як напрям діяльності юридичних клінік
8 Юридичне консультуван- 2
ня та алгоритм роботи у
справі
9 Отримання інформації та 6
вироблення позиції у справі
10 Методика вирішення галу- 8
зевих правових питань
11 Юридична
техніка та
складання процесуальних
документів
12 Консультування клієнта
13 Представництво інтересів
клієнта у різних інституціях

Аудиторні
години

лекції

№ з/п

Назва розділу чи заняття

Загальна кількість годин

Продовження

8

2

2

2
4
Вирішення конкретної юридичної справи

4

2
Виконання
завдань
щодо
представництва
інтересів клієнта
(в суді, державних та інших
організаціях)

2

2
2
2

11

16 Психологічні аспекти правопросвітньої роботи юридичної клініки
17 Психологічні аспекти правозахисної діяльності юридичної клініки
18 Дискусійний клуб як напрям роботи юридичної
клініки. Мистецтво публічних дебатів
Загальна кількість годин

Самостійна робота

2

2
Підготовка заняття правової
просвіти з використанням
інтерактивних
методів

практичні заняття1

2

Індивідуальна робота

2

4

4

4

2

2

2

2

2

6

72

Неаудиторні години

семінари

Модуль 3. Правопросвіт- 16
ня робота та діяльність
психологічної
служби
юридичної клініки
14 Практичне право як осно- 2
ва правопросвітньої діяльності юридичної клініки
15 Інтерактивні методики в 4
правопросвітній
роботі
юридичної клініки

Аудиторні
години

лекції

№ з/п

Назва розділу чи заняття

Загальна кількість годин

Продовження

2

6

12

18

2
Підготовка до
проведення дебатів на дискусійну тему
18

———————
1

12

Проводяться у двох підгрупах кожної навчальної групи.

2

18

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ
ПРАКТИКИ» ТА ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ, ОФІС І ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
Тема 1. Юридичні клініки: історія виникнення та розвитку,
мета та завдання діяльності
Загальне уявлення про юридичну клініку. Способи розуміння
юридичної клініки (як: організації; форми практичного навчання;
навчального курсу). Юридична клінічна освіта: поняття, особливості,
цілі та стратегія. Передумови виникнення та завдання юридичної
клінічної освіти. Співвідношення клінічної та традиційної юридичної
освіти. Національні особливості практичної підготовки юристів.
Світова історія виникнення і розвитку юридичних клінік. Перші
громадські приймальні у США. Особливості розвитку юридичних
клінік у Європі, дореволюційній Росії. Сучасний стан розвитку юридичного клінічного руху.
Започаткування юридичного клінічного руху в Україні: причини
виникнення, особливості створення та функціонування. Загальна характеристика сучасної системи юридичних клінік в Україні. Географія юридичних клінік України.
Організаційні типи юридичних клінік. Юридична клініка вищого
навчального закладу. Юридична клініка організації громадського
сектору.
Типи юридичних клінік залежно від напрямів роботи. Юридична
клініка «живого клієнта». Юридична клініка консультування без особистого контакту. Юридична клініка представництва інтересів клієнтів. Імітаційна клініка. Юридична клініка практичного права. Інші
клінічні форми вдосконалення навчального процесу, зорієнтовані на
набуття навичок дебатування, проходження та зарахування як практики слухачам, написання дипломних, наукових робіт та ін.
Мета діяльності юридичних клінік. Принципи діяльності юридичних
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клінік. Принцип законності. Принцип безоплатності. Принцип гуманізму. Принцип добровільності. Принцип рівноправності.
Основні напрями діяльності юридичної клініки навчального закладу. Юридичне консультування та правопросвітня діяльність.
Місце юридичної клініки в системі навчання. Значення діяльності
юридичних клінік для суспільства. Сучасне поняття юридичної клініки.
Концепція опрацювання матеріалу теми:
Ознайомитися з історією розвитку юридичних клінік у світі та
особливостями їх виникнення і розвитку в Україні, з’ясувати мету
завдання та діяльності юридичних клінік.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 історичних передумов розвитку юридичних клінік у світі;
 причин виникнення, особливостей створення та організації
юридичних клінік в Україні;
 принципів функціонування юридичних клінік;
 мети та завдань діяльності юридичних клінік;
 значення юридичних клінік для практичної підготовки майбутніх юристів;
 напрямів діяльності сучасної української юридичної клініки.
Вміння:
 визначати напрями розвитку юридичної освіти через завдання
юридичної клініки;
 аналізувати причини та процес виникнення юридичних клінік
в Україні;
 визначати тип юридичної клініки залежно від завдань, які вона
виконує;
 керуватися принципами діяльності юридичних клінік.
Організація навчальних занять з теми:
На опрацювання матеріалу теми заплановано 2 години лекційного заняття. Методологічна база теми стосується усього навчального курсу.
Лекція (2 години)
План навчального заняття:
1. Розкриття сутності юридичних клінік та історія їх виникнення
у світі і в Україні (20 хвилин).
2. З’ясування типів функціонуючих юридичних клінік та завдань, які вони виконують (20 хвилин).
3. Обґрунтування основних напрямів діяльності юридичної клініки навчального закладу (30 хвилин).
4. Формулювання мети та принципів діяльності юридичних клінік в Україні (20 хвилин).
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Хід навчального заняття:
1. Розкриття сутності юридичних клінік та історія їх виникнення у світі та Україні (20 хвилин).
Викладач починає з презентації навчального курсу та ознайомлення
аудиторії із загальною інфомацією про нього. Після цього оголошується
тема заняття. Методом МОТИВАЦІЇ аудиторія заохочується до роботи.
Методом ПРЕЗЕНТАЦІЇ викладач доводить до відома аудиторії
інформацію про сутність юридичної клініки, способи її розуміння;
про поняття та особливості юридичної клінічної освіти; світову історію виникнення та розвитку юридичних клінік; про причини процесу
становлення цього інституту в Україні.
2. З’ясування типів функціонуючих юридичних клінік та завдань, які вони виконують (20 хвилин).
Методом ПРЕЗЕНТАЦІЇ студентам пропонується інформація про
типи юридичних клінік, а саме: юридична клініка вищого навчального закладу, юридична клініка неурядової організації, юридична клініка «живого клієнта», юридична клініка консультування без особистого контакту, юридична клініка представництва інтересів клієнтів,
імітаційна клініка, юридична клініка практичного права, інші клінічні
форми вдосконалення навчального процесу, зорієнтовані на набуття
навичок дебатування, зарахування як практики, написання дипломних, наукових робіт та ін.
Методом РЕФЛЕКСІЇ закріплюються знання, набуті з цього питання.
Альтернативний варіант 1
Викладач веде вільну бесіду з аудиторією та зображує на дошці чи
ватмані порівняльні схеми (таблиці), які відображували б основні
спільні та відмінні риси різних типів юридичних клінік.
Рекомендовані параметри для порівняння:
Таблиця 1
Порівняння юридичних клінік вищого навчального закладу
та неурядової організації
Параметри для порівняння

Мета юридичної клініки
Завдання, які виконує юридична
клініка
Наявність навчального процесу
Напрями діяльності клініки
Категорії клієнтів, яким надається
консультація
Наявність специфічних рис організації

Юридична клініка
вищого навчального закладу

Юридична
клініка неурядової організації
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Юридична клініка практичного права

Юридична клініка представництва інтересів клієнтів

Імітаційна юридична клініка

Юридична клініка надання
консультації без особистого
контакту

Юридична
клієнта»

Параметри для порівняння

клініка

«живого

Таблиця 2
Порівняння типів юридичних клінік за напрямами діяльності

Мета створення та діяльності клініки
Завдання, які поставлені перед нею
Основний вид діяльності клініки
Хто є членами клініки (студенти, яких
курсів, які викладачі)
Ступінь відповідальності роботи, яка виконується клінікою (за 10-бальною шкалою)
Наявність імітаційних та ігрових методів у
процесі роботи клініки
Наявність систематичного навчального
процесу
Які навички формуються під час роботи в
клініці
Наявність специфічних рис організації та
функціонування

3. Обґрунтування основних напрямів діяльності юридичної
клініки навчального закладу (30 хвилин).
Рекомендується, щоб викладач довів до відома слухачів матеріал
про основні існуючі напрями діяльності юридичної клініки навчального закладу у вигляді ПРЕЗЕНТАЦІЇ. На вільне роздумування аудиторії можна винести такі питання: у чому цінність юридичного консультування та правової просвіти як напрямів діяльності юридичної
клініки навчального закладу? Яку роль виконує кожен з напрямів? Як
має відбуватися розподіл студентів, які працюють в юридичній клініці, між цими напрямами?
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Альтернативний варіант 1
Доцільно скласти на дошці за допомогою асистента чи студента
(за бажанням) порівняльну схему (таблицю) між напрямами діяльності юридичної клініки навчального закладу. Заповнити її шляхом відповідей слухачів з аудиторії на поставлені викладачем запитання.
Наприклад, можна провести порівняння між такими напрямами за
такими критеріями.
Таблиця 3
Порівняльна характеристика напрямів діяльності юридичної
клініки вищого навчального закладу
Параметри для порівняння

Мета діяльності
Які конкретні завдання виконує напрям?
Виконання яких конкретно
заходів передбачає цей напрям?
Хто залучений до виконання
цих завдань?
Стосовно яких суб’єктів виконуються завдання?
Яке значення має діяльність
напряму в юридичній клініці?
Які навички формуються під
час участі в напрямі?
Які матеріальні та нематеріальні ресурси залучаються
під час реалізації напряму?

Юридичне
консультування

Правова
просвіта

Психологічна
служба

4. Формулювання мети та принципів діяльності юридичних
клінік в Україні (20 хвилин).
Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ аудиторія намагається сформулювати мету діяльності юридичної клініки. Відштовхуючись від
результатів цього методу, викладач підсумовує сказане та дає під
запис формулювання визначення мети.
Тим же методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ рекомендується провести визначення принципів, на яких має базуватися діяльність юридичної клініки.
Після цього за допомогою методу РЕФЛЕКСІЇ викладач підсумовує лекцію та з’ясовує значення діяльності юридичних клінік для
суспільства і кожного студента, який бере участь у її роботі.
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Альтернативний варіант 1
Методом ПРЕЗЕНТАЦІЇ викладається інформація про мету та
принципи діяльності юридичної клініки, значення для суспільства.

Література до теми 1
1. Басай В. Д., Король В. В. Курс практичного права: Навчальнометодичний посібник.– Івано-Франківськ: ТзОВ «Галицька друкарня», 2003.
2. Галай А. О., Стаднік В. В. Проведення правозахисних і правопросвітницьких заходів для населення міста Києва: досвід юридичної клініки Київського юридичного інституту МВС України / Матеріали науково-практичної
конференції «Вищі навчальні заклади – Києву» 12 березня 2003 року.– К.,
2004.
3. Гражданское образование: формирование активной жизненной позиции гражданина: Сб. ст. для методистов и преп. общественных дисциплин.–
М.: Издательско-образовательный центр «Веди-принт», 2001.
4. Дулеба М. В. Діяльність юридичних клінік в Україні: шляхи розвитку
та вдосконалення. Науково-практичний посібник.– К.: Атіка, 2004.
5. Организация и управление в юридической клинике: Опыт практической деятельности в современной России: Учеб. пособие.– М.: Дело, 2003.
6. Пометун О., Ремех Т., Гейко І. Практичне право: Методичний посібник /
За ред. О. І. Пометун / Інститут громадянського суспільства.– К.: КВЩ, 2001.
7. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О. А. Банчук, М. С. Демкова.– К.: Факт, 2004.
8. Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник /
О. Ф. Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О. Ф. Штанька.– К.:
Атіка, 2004.
9. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения.–
М.: Дело, 2001.
10. Рекомендації всеукраїнської конференції «Розвиток програм, що допомагають вдосконалювати навчально-виховний процес на юридичних факультетах»: Лист Міністерства освіти і науки України від 15 липня 2002 р.
№ 1/11-2194.
11. Решетникова И., Байков А. Учебно-методическое пособие (модуль)
по гражданскому праву.– М.: Издательско-образовательный центр «Ведипринт», 1997.
12. Суровська Л. І., Журман Д. В., Поштарук Д. О. На допомогу юридичним клінікам (Навчально-методичний посібник для студентів юридичних
факультетів вищих навчальних закладів).– Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ,
2006.– 200 с.
13. Суть и методы образовательного процесса в юридической клинике /
Материалы всеукраинского научно-практического семинара-тренинга,
23–25 ноября 2002 года.– К.: МФ «Відродження», Американська асоціація
юристів, 2002.
14. Уилсон Р. Дж. Клиническое юридическое образование как средство
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обеспечения доступа к правосудию в развивающихся странах и в странах,
недавно вступивших на путь демократии // Материалы семинара «Юридическое обслуживание неимущих и права человека» 4–9 июля 1998 г.– М., 1998.
15. Шиммель Д. Традиционный подход к разработке правил и дискредитация гражданского образования // National Council for the Social Studies,
1997. Social Education 61(2) 1997.
16. Юридична клініка: Навчальний посібник / В. А. Єлов, С. І. Молібог,
Д. Г. Павленко.– К.: «Школяр», 2004.
17. Юридичні клініки в Україні: роль, завдання та організаційно-правові
засади: Посібник / За ред. М. В. Дулеби.– К.: «МП Леся», 2003.
18. Arbentman Lee P., McMahon Edward T., O’Brien Edward L. «Street Law.
A Course in Practical Law». Fifth Edition, West Publishing Company, 1994.
19. Johnson D. W., Johnson R. T. Teaching Students to be Peacemakers (3rd
ed.). – Edina, MN: Interaction Book Company, 1995.

Інтернет-джерела
20. www.abaceeli.org – інформація про Американську асоціацію юристів;
мету, форми і напрями її діяльності;
21. www.gaje.org – коротка інформація про діяльність юридичних клінік в
різних країнах світу.
22. www.law.georgetown.edu – сайт юридичної клініки Джоржтаунського
університету.
23. www.law.washington.edu – сайт юридичної клініки Вашингтонського
університету.
24. www.lawclinic.ru – російський сайт юридичних клінік.
25. www.legalclinics.org.ua – сайт Асоціації юридичних клінік України.
26. www.streetlaw.org – сайт організації «Street law. Ink.»
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Тема 2. Професійна етика і корпоративна культура
у діяльності юридичної клініки
Загальне уявлення про етику. Завдання етики. Етика і мораль.
Професійна етика, її особливості та значення. Історична необхідність
виникнення професійної етики. Види професійної етики. Поняття про
юридичну етику. Юридична етика і етика адвоката: співвідношення
категорій. Взаємозв’язок юридичної етики з етичними принципами
діяльності юридичної клініки. Професійна етика у діяльності студентів та викладачів. Роль професійної етики в діяльності юридичної
клініки.
Правове регулювання етичних норм юриста. Правове регулювання
етичних норм клініциста. Загальні етичні стандарти діяльності юридичних клінік. Етичний кодекс юридичної клініки: структура, особливості, значення.
Характеристика основних етичних принципів діяльності юридичної клініки. Принцип чесності та порядності. Принцип дотримання
законності. Принцип незалежності. Принцип конфіденційності.
Принцип домінантності інтересів клієнта. Принцип культури поведінки. Принцип правильного спілкування з клієнтом. Принцип взаємної
відповідальності працівників клініки. Принцип поваги до юридичної
професії. Інші принципи.
Етичні норми та принципи в різних напрямах діяльності юридичної клініки. Етика у поводженні з клієнтом (одяг, мова, поведінка).
Етика інтерв’ювання. Застосування етичних принципів під час консультування клієнта. Роль юридичної етики під час представництва інтересів клієнта в різних інстанціях. Етика в правопросвітній діяльності
юридичної клініки.
Етичні категорії (товариськість, дружба, відданість) у діяльності
юридичних клінік. Формування високих етичних стандартів у клініцистів. Значення особистісних якостей клініциста як майбутнього
юриста.
Сутність та поняття корпоративної культури. Історія виникнення
поняття «корпоративна культура». Передумови виникнення корпоративної культури організації. Співвідношення корпоративної культури
з професійною етикою. Перспективи становлення корпоративної культури в Україні. Важливість корпоративної культури в діяльності
юридичних клінік.
Корпоративна культура як характерна риса організації. Джерела
корпоративної культури. Рівні корпоративної культури. Структура
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корпоративної культури. Типологія корпоративних культур. Залежність якості діяльності організації від форм корпоративної культури.
Зовнішні прояви корпоративної культури. Використання символів.
Фірмовий стиль: концепція та основні поняття. Елементи фірмового
стилю.
Характеристика основних принципів корпоративної культури
юридичної клініки. Принцип поваги до державних органів. Принцип
поваги до своєї організації. Принцип поваги до керівників. Суть
принципу роботи в колективі. Принцип толерантності. Принцип
справедливої критики. Принцип орієнтованості роботи на результат.
Принцип дотримання порядку у приміщенні. Принцип наукового
підходу до вирішення поставлених задач. Юридична клініка для її
персоналу: особистий розвиток як принцип корпоративної культури
членів юридичної клініки.
Способи пізнання культурних цінностей організації її працівниками. Роль керівників у формуванні корпоративної культури юридичної
клініки. Значення етичності корпоративних ділових взаємовідносин
між клієнтами та працівниками клініки. Вплив корпоративної культури організації на морально-етичний рівень її працівників. Вплив розвитку та вдосконалення корпоративної культури на формування етичного потенціалу організації в цілому.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Дати уявлення про
етичну сторону діяльності юридичної клініки, сформувати етичну
культуру слухачів; проаналізувати етичні основи діяльності юридичних клінік.
Пояснити залежність результатів діяльності юридичної клініки як
організації від корпоративної культури, скласти кодекс корпоративної
культури та обгрунтувати принципи, які до нього входять.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 сутності професійної етики, її видів та їх особливостей;
 стандартів етичних норм, які застосовуються в діяльності юридичних клінік;
 структури та особливостей етичного кодексу юридичної клініки;
 основних етичних принципів, які застосовуються в діяльності
юридичної клініки;
 етичних особливостей поводження з клієнтом під час інтерв’ювання, консультування та представництва інтересів у різних
інстанціях;
 основних етичних категорій та їх значення в роботі юридичної
клініки;
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 ролі професійної юридичної етики в діяльності юридичної клініки;
 сутності та поняття корпоративної культури;
 ролі керівників клініки у формуванні корпоративної культури її
працівників;
 співвідношення корпоративної культури з професійною етикою;
 значення наявності високої корпоративної культури для ефективної діяльності працівників юридичної клініки.
Уміння:
 аналізувати етичні основи діяльності юридичної клініки;
 відмежовувати професійну етику юриста від загальної етики;
 характеризувати основні етичні принципи діяльності юридичної клініки та керуватися ними в своїй роботі;
 застосовувати етичні принципи діяльності юридичних клінік
під час спілкування з клієнтом;
 обирати етичний варіант поведінки в різних ситуаціях під час
роботи в юридичній клініці;
 характеризувати основні принципи корпоративної культури;
 аналізувати основи корпоративної культури та її ролі в юридичній клініці;
 будувати свою поведінку під час роботи в юридичній клініці в
рамках корпоративної культури;
 визначати роль принципів корпоративної культури для діяльності юридичної клініки як організації;
 визначати залежність результатів роботи юридичної клініки від
рівня корпоративної культури її членів.
Навички:
 застосування етичних принципів у діяльності юридичної клініки;
 застосування на практиці елементів корпоративної культури;
 розроблення принципів корпоративної культури для працівників юридичної клініки;
 формування зовнішніх проявів корпоративної культури юридичної клініки.
Організація навчальних занять з теми. На опрацювання матеріалу цієї теми заплановано 6 годин: 2 години семінарського, 2 години
практичного заняття та 2 години самостійної роботи.
Семінарське заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Розкриття сутності професійної юридичної етики, її структури
та особливостей (30 хвилин).
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2. Формування поняття про основні принципи професійної етики
юриста в роботі юридичної клініки (30 хвилин).
3. Ознайомлення з етичним кодексом юридичної клініки (30 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Розкриття сутності професійної юридичної етики, її структури та особливостей (30 хвилин).
До початку заняття слухачі в порядку самостійної роботи повинні опрацювати додаткову літературу з переліку джерел 2, 5, 13, 22,
25, 29, 39.
Пропонується методом ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ провести дискусію з
одного із таких питань: 1) Чи повинні етика юриста та етика студента-клініциста співпадати повністю: так – ні (у процесі роботи за методом відбувається аргументування першої та другої точок зору); 2) Що
має превалювати для юриста: знайти юридичну істину чи захистити
клієнта? 3) Що повинно превалювати для майбутнього юриста: юридична етика чи власні моральні переконання?
Альтернативний варіант 1
За допомогою методу ТОК-ШОУ рекомендується провести групову дискусію. Пропонуються проблемні питання, вказані в основному
варіанті організації заняття (див. вище).
Для цього викладач обирає 4–6 бажаючих, які відстоюватимуть
протилежні позиції і виконуватимуть роль запрошених гостей. Викладач для організації заняття може запропонувати бажаючим обрати
різні ролі: викладачів, практикуючих юристів, адвокатів, представників правоохоронних органів та державної влади.
Вони розташовуються в аудиторії відповідно до позицій, які відстоюють один проти одного. Дискусією керує викладач: ставить питання, пропонує висловитися з проблемної теми іншим учасникам
ТОК-ШОУ – слухачам, які перебувають в аудиторії, приймає від них
запитання до запрошених гостей.
Альтернативний варіант 2
Можна провести дискусію за тими ж питаннями за допомогою методу ПРЕС-КОНФЕРЕЦІЯ, де в студію запрошуються такі дійові
особи: «практикуючий юрист», «відомий адвокат», «студент-юрист
першого курсу», «студент-клініцист», інші дійові особи за вибором
викладача та побажаннями студентів.
Запрошені гості займають спеціально відведене для них місце,
решта аудиторії розташовується навпроти. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЄЮ
керує викладач, але всі питання задають «журналісти» – решта слухачів.
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Альтернативний варіант 3
Методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ відбувається обговорення
таких питань: 1) поняття та види професійної етики; 2) сутність професійної юридичної етики; 3) чи мають збігатися етичні принципи
діяльності юридичної клініки із загальною юридичною етикою, чому?
Обговорення відбувається в трьох–чотирьох командах відразу за
різними завданнями. Після завершення РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ
від кожної команди визначається доповідач, який представляє результати її роботи. Після цього відбувається загальне обговорення.
2. Формування поняття про основні принципи професійної
етики юриста в роботі юридичної клініки (30 хвилин).
Викладач формує чотири–шість МАЛИХ ГРУП і видає їм по 1–
2 принципи етичної культури юридичних клінік. Протягом 10 хвилин
вони опрацьовують принципи, а потім зображують їх практично у
вигляді РОЛЬОВОЇ ГРИ за власним сценарієм.
Альтернативний варіант 1
Викладач завчасно підбирає кілька етичних принципів юридичної
клініки та готує короткі сценарії (пояснення) РОЛЬОВИХ ІГОР, в
яких ці принципи були б продемонстровані. На занятті сценарії роздаються за бажанням слухачам, і після невеликої підготовки відбувається програвання сценок. Решта аудиторії намагається вгадати, який
принцип було продемонстровано у сценці, в чому його суть та яке
значення він має для роботи юридичної клініки.
Альтернативний варіант 2
Викладач завчасно готує кілька (5–10) правових ситуацій, які можуть виникнути під час роботи в юридичній клініці, де мають місце
порушення певних етичних принципів та їх дотримання. Шляхом
вільної бесіди студенти обговорюють правові ситуації: зачитується та
пояснюється ситуація, висловлюються думки з приводу того, як можна її вирішити, чи правильно вели себе її учасники, якщо ні, то якою
мала бути їхня поведінка, тощо. Ситуації можуть бути такого змісту:
клієнт ображає консультанта, клієнт вітає з Новим роком, клієнт пропонує гроші, клієнт просить повернути документи, які він начебто
давав, клієнт запізнюється, клієнт ставить складне запитання, консультант задає питання не по справі, консультант невчасно вирішує
питання клієнта, консультант звертається з питаннями до іншого консультанта, який працює з клієнтом, консультант запізнюється на зустріч з клієнтом.
Альтернативний варіант 3
За допомогою методу РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ студенти обговорюють застосування етичних принципів при роботі в юридичній
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клініці таким чином. Вони об’єднуються в пари. Кожна пара отримує
один якийсь етичний принцип. Її завдання – вигадати дві ситуації, які
можуть виникнути під час роботи в юридичній клініці: одна ситуація,
де принцип дотримано, інша – де він порушується.
3. Ознайомлення з етичним кодексом юридичної клініки
(30 хвилин).
Рекомендується за допомогою методу роботи в МАЛИХ ГРУПАХ
опрацювати та законспектувати короткий зміст етичного кодексу
юридичної клініки чотирма групами. Після цього тексти кодексів,
видані викладачем для опрацювання, забираються в студентів –
лишаються тільки тези конспектів. Далі за методом ГРУПОВОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ кожна група по-черзі задає питання іншим трьом на
знання змісту кодексу. Коли кожна з груп задасть питання, викладач
підводить підсумки.
Альтернативний варіант 1
Можна за допомогою методу НАВЧАЮЧИ–ВЧУСЯ ознайомитися
з чотирма блоками інформації – текстом етичного кодексу юридичної
клініки, розбитим на чотири частини. По цьому кожна група задає
питання іншим трьом на знання свого блоку інформації (тобто, того, з
яким вона ознайомлювала інші три групи). Викладач може коментувати, доповнювати та виправляти відповіді.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. З’ясування співвідношення корпоративної культури та юридичної етики (25 хвилин).
2. Обґрунтування та практичне застосування принципів юридичної етики та корпоративної культури юридичної клініки (25 хвилин).
3. Складання кодексу корпоративної культури юридичної клініки
(40 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. З’ясування співвідношення корпоративної культури та
юридичної етики (25 хвилин).
До початку заняття слухачі в порядку самостійної роботи повинні
опрацювати додаткову літературу зі списку джерел: 2, 5, 13, 22, 25,
29, 39 та 15, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 33, 40.
Методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ за допомогою методу
КОЛО ІДЕЙ відбувається виявлення спільних та відмінних рис корпоративної культури та юридичної етики за таким алгоритмом:
1) студенти об’єднуються в МАЛІ ГРУПИ; 2) відбувається обговорення в командах та зазначення спільних і відмінних рис; 3) методом
КОЛО ІДЕЙ групи називають спочатку спільні риси, потім відмінні.
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Викладач проводить об’єднання в групи так, щоб їх (груп) була
парна кількість, після цього визначаються 2–3 групи, які шукатимуть
спільні риси, а інші 2–3 групи – відмінні. КОЛО ІДЕЙ також проходить між тими групами, які працювали над однаковим завданням, а не
між усіма відразу, адже половина працювала над спільними рисами, а
інша половина – над відмінними.
За результатами роботи груп між юридичною етикою та корпоративною культурою складається порівняльна таблиця за рекомендованими параметрами:
Таблиця 1
Порівняння юридичної етики та корпоративної культури
Параметри для порівняння

У якому вигляді існує та проявляється?
Де закріплені принципи?
У вигляді чого настає відповідальність за
порушення норм (якщо настає)?
Хто є колом суб’єктів, які мають дотримуватися відповідних норм (на кого поширюється)?
Яке значення має її дотримання відповідних
норм для діяльності юридичної клініки?
Як співвідноситься з корпоративною культурою (для юридичної етики) чи з юридичною
етикою (для корпоративної культури)?

Юридична
етика

Корпоративна
культура

Альтернативний варіант 1
Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ викладач разом з аудиторією
з’ясовує сутність корпоративної культури. Шляхом вільної бесіди
обговорюються ознаки, притаманні корпоративній культурі та наводяться приклади її прояву в юридичній клініці. Питання для вільного
роздумування в аудиторії: чи залежить корпоративна культура від
організації, в якій вона має місце? В чому полягають особливості
корпоративної культури юридичної клініки?
Після цього відбувається групова дискусія за методом ТОК-ШОУ
з питання «Що має важливіше значення для діяльності юридичної
клініки: юридична етика чи корпоративна культура?». Серед запрошених гостей, які відстоюють першу позицію (юридична етика) можуть бути роздані ролі адвоката, практикуючого юриста, судді, тощо.
Серед дійових осіб, які відстоюють протилежну позицію, можуть
бути керівник юридичної клініки, студентський координатор клініки,
студент, який працює в юридичній клініці.
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Альтернативні варіанти питань для обговорення за цим же методом: 1) юридична етика формує корпоративну культуру чи навпаки –
від рівня корпоративної культури залежить дотримання в юридичній
клініці норм юридичної етики? 2) що більше залежить від особистісних даних студента юридичної клініки: дотримання ним норм юридичної етики чи корпоративної культури? 3) що важливіше для юридичної клініки як для організації: дотримання принципів юридичної
етики чи корпоративної?
2. Обґрунтування та практичне застосування принципів юридичної етики та корпоративної культури юридичної клініки
(25 хвилин).
За допомогою методу РОЛЬОВОЇ ГРИ програються 3–4 ситуації,
які мають бути вигадані групами і в яких ідеться про дотримання чи
порушення певних принципів юридичної етики та корпоративної культури. Решта аудиторії, яка перебуває поза уявним «акваріумом» і не
бере участі в розігруванні ситуації за допомогою методу СТОПКАДР намагається виявити ці порушення та пояснити варіант правильної поведінки в тій чи іншій ситуації. Після РОЛЬОВОЇ ГРИ учасники намагаються пояснити, який принцип було використано та чи
правильно вів себе актор у тій чи іншій ситуації.
Альтернативний варіант 1
Рекомендується за допомогою методу РОБОТИ В МАЛИХ
ГРУПАХ скласти по одній правовій ситуації. Дві групи мають скласти
ситуації, в яких порушуються чи дотримуються етичні норми під час
роботи студента юридичної клініки з клієнтом, інші дві – де порушення
стосуються корпоративної етики поведінки в юридичній клініці.
Після того, як групи склали ситуації, вони передаються по колу,
таким чином, що кожна група отримує нову ситуацію. Тепер за допомогою методу АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ в МАЛИХ
ГРУПАХ відбувається розгляд їх студентами.
Проблеми, які рекомендується описати в ситуаціях, запропонованих до розгляду: порушення принципів конфіденційності, безоплатності, кваліфікованості юридичної допомоги; надання консультації
без попередження, що юридична допомога надається студентамиюристами; передавання важкої справи іншим студентам, відмова її
вирішувати тощо.
3. Складання кодексу корпоративної культури юридичної клініки (40 хвилин).
Методом ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС пропонується скласти для
своєї юридичної клініки кодекс корпоративної етики, для чого аудиторія об’єднується в кілька МАЛИХ ГРУП. Для цього викладачеві
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потрібно провести детальний інструктаж: нагадати принципи корпоративної етики, які були пройдені, зазначити основні розділи, які має
містити кодекс (загальні положення, зовнішній корпоративний стиль
юридичної клініки, логотип юридичної клініки, корпоративний стиль
поводження в юридичній клініці, корпоративний стиль поводження з
клієнтом, інші).
Кожна група працює над окремим розділом близько 15 хвилин, протягом яких від кожного учасника вносяться пропозиції стосовно статей,
з яких має складатися розділ і які мають бути сформульовані як принципи. Після завершення групової роботи представник кожної групи доповідає про свій розділ. Якщо від інших груп немає суттєвих заперечень чи
доповнень, «законопроект» приймається шляхом голосування та передається на підпис «Президентові», роль якого виконує викладач.
Якщо від викладача не надійшло зауважень, проект набуває статусу чинного кодексу, в іншому випадку він передається на доопрацювання, після чого процедура повторюється.
По завершенні роботи та прийнятті кодексу викладач проводить
РЕФЛЕКСІЮ – просить всіх учасників заняття по черзі дати відповідь на питання, який принцип, на їх думку, є найбільш важливим для
діяльності юридичної клініки.
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національного університету внутрішніх справ, 2006.
30. Таварткіладзе Н. М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична
академія.– О., 2003.
31. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.– К.: Довіра, 2003.
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32. Фролов В. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності правової системи / В. Фролов // Право України.– 2003.– № 4.
33. Хает Г. Л., Медведева О. А. Корпоративная культура и ценности человека / Донбасская государственная машиностроительная академия.– Краматорск: ДГМА, 2001.
34. Циммерман К., Вотс Ш. Рекомендації ВОЗ стосовно дотримання етики та гарантування безпеки при проведенні інтерв’ю з жінками, які постраждали внаслідок торгівлі людьми / Всесвітня організація охорони здоров’я;
Британська Рада; Міністерство закордонних справ Великої Британії. – Б. м.,
2003.
35. Чижов Н. А. Кадровые технологии.– М.: Экзамен, 2000.
36. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб.–
4-те вид.– К.: Вікар, 2004.
37. Юридична деонтологія: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і
фак. / В. М. Горшеньов, Л. Л. Богачова, І. В. Бенедик та ін.; За ред.
В. М. Горшеньова, В. В. Комарова.– Х.: Основа, 1993.

Інтернет-джерела
38. www.c-culture.ru – сайт по загальній культурі.
39. www.irff.org.ua/ua/library – текст Етичного кодексу неурядових організацій, прийнятий Всесвітньою Асоціацією неурядових організацій
(WANGO).
40. www.treningoff.ru – тренінг з формування корпоративної культури.
41. www.management.com.ua – сайт «Менеджмент: методологія і практика».
42. www.zhuk.net – сайт журналу «Управління компанією».
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Тема 3. Правове регулювання діяльності юридичної клініки
Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних
клінік в Україні. Типове положення про юридичну клініку. Акти
Асоціації юридичних клінік України. Стандарти діяльності юридичних клінік в Україні. Етичний кодекс юридичних клінік.
Поняття установчих документів у юридичній клініці. Основні програмні документи юридичної клініки. Питання, що регулюються програмними документами, їх призначення та порядок складання. Взаємовідносини клініки з базовою організацією.
Установчі документи конкретної юридичної клініки. Положення
(статут) про юридичну клініку: призначення та цілі юридичної клініки. Мета і завдання діяльності клініки. Напрями діяльності конкретної юридичної клініки. Організаційна структура та керівні органи
юридичної клініки. Основні права та обов’язки членів юридичної
клініки. Мотивація членів юридичної клініки. Майно клініки.
Внутрішні (локальні) акти юридичної клініки і їх систематизація.
Правила (режим) роботи в клініці. Регламентація надання правової
допомоги юридичною клінікою. Прийом та робота з клієнтами, порядок надання консультацій, представництво інтересів клієнтів. Регулювання юридичною клінікою правопросвітьої роботи та інших напрямів діяльності. Регламентація процедури підбору персоналу.
Принципи та алгоритм підбору персоналу. Механізм підбору персоналу. Чергування та обов’язки чергового у юридичній клініці.
Концепція опрацювання матеріалу теми: ознайомитися з правовою регламентацією діяльності юридичних клінік в Україні, зосереджено опрацювати установчі та локальні документи конкретної клініки.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 нормативно-правових актів, що регулюють діяльність юридичних клінік в Україні;
 актів Асоціації юридичних клінік України;
 статутних положень щодо призначення та цілі юридичної клініки;
 завдань та напрямів діяльності конкретної юридичної клініки;
 організаційної структури та керівних органів юридичної клініки;
 основних прав та обов’язків членів юридичної клініки;
 основ мотивації та положень позитивного і негативного стимулювання членів юридичної клініки;
 нормативних положень щодо майна клініки;
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 правил і режиму роботи в клініці;
 регламентації надання правової допомоги юридичною клінікою;
 регулювання юридичною клінікою правопросвітньої роботи та
інших напрямів діяльності;
 регламентація процедури підбору персоналу;
 обов’язків чергового у юридичній клініці;
 правил обліку кореспонденції юридичної клініки.
Уміння:
 аналізувати законодавство щодо діяльності юридичних клінік
в Україні;
 тлумачити установчі документи конкретної юридичної клініки;
 будувати взаємовідносини клініки з базовою та іншими організаціями.
Навички:
 розроблення внутрішніх (локальних) актів юридичної клініки;
 систематизації локальних актів щодо діяльності юридичної
клініки;
 застосування установчих і локальних документів конкретної
юридичної клініки у повсякденній діяльності.
Організація навчальних занять з теми: За темою заплановано
2 години індивідуальної роботи, які чітко сплановані для набуття знань,
умінь та навичок з теми. Індивідуальна робота кожного слухача буде
перевірятись під час модульного контролю, на який з названої теми виноситься виконання творчого завдання. Виконані завдання потрібно
подати викладачеві для перевірки за 7 днів до модульного контролю.
Індивідуальна робота (2 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи: аналіз нормативних актів, які визначають роботу юридичної клініки.
Робота відбувається у МАЛИХ ГРУПАХ кількістю до 5 осіб,
(склад груп завчасно оголошується викладачем). Кожна з груп виконує такі завдання.
1. Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність юридичної клініки.
Для виконання цього завдання потрібно опрацювати джерела 1, 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25.
Очікуваний результат: кожна група складе перелік актів щодо діяльності юридичної клініки з обґрунтуванням причин і вказівкою на
норми, через які їх віднесено до цього переліку.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft
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Word за наявності таких мінімальних складових до кожного акта:
1) назва нормативно-правового акта; 2) коротка анотація акта; 3) обґрунтування внесення цього акта до тих, які регулюють діяльність юридичної
клініки. Заохочується робота тих груп, які опрацюють також інші акти
законодавства, які не наведені в рекомендованому переліку.
2. Опрацювання актів Асоціації юридичних клінік України.
Для виконання цього завдання потрібно опрацювати джерела
4, 17.
Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного
змісту цих актів.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових до кожного
акту: 1) назва акта; 2) основний зміст акта; 3) аналітичний висновок
призначення окремих норм (не менше п’яти) цих документів.
3. Аналіз установчих документів конкретної юридичної клініки.
Для виконання цього завдання потрібно опрацювати установчі
документи конкретної юридичної клініки (див. 19 у списку джерел).
Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного
змісту цих актів.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових щодо кожного акта: 1) назва акта; 2) мета і завдання юридичної клініки; 3) опис
сутності діяльності; 4) опис основ організації діяльності юридичної
клініки; 5) інші важливі норми установчих документів.
4. Опрацювання локальних актів конкретної юридичної клініки.
Для виконання цього завдання потрібно опрацювати перелік локальних актів, які вкаже викладач (див. 7 у списку джерел).
Очікуваний результат: кожна група складе систематизовану конспективну добірку змісту цих актів та розробить пропозиції щодо регулювання діяльності юридичної клініки.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових щодо кожного акта: 1) назва акта; 2) основний зміст акта; 3) список пропозицій
з розробки нових актів щодо діяльності юридичної клініки з обґрунтуванням доцільності їх розробки.
Альтернативний варіант 1
Замість списку пропонованих нових актів конкретна група може
розробити проект нового локального акта щодо діяльності юридичної
клініки.
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Альтернативний варіант 2
Замість списку пропонованих нових актів конкретна група може
розробити перелік пропонованих змін чи доповнень до чинних локальних актів юридичної клініки.

Література до теми 3
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
2. Галай А. О., Стаднік В. В. Організаційна та управлінська модель
юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного функціонування: Навч.
посіб.– К.: Атіка, 2005.
3. Дулеба М. В. Діяльність «юридичних клінік» в Україні: шляхи розвитку та вдосконалення: Наук.-практ. посіб.– К.: Атіка, 2004.
4. Етичний кодекс юридичних клінік: прийнятий Асоціацією юридичних клінік України 25 липня 2005 року.
5. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод /
Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / Упор. Т. Яблонської.– К.: Сфера, 1999.
6. Законодавча і нормативна база для створення і діяльності неприбуткових організацій в Україні / О. І. Сидоренко (упоряд.).– К.: Центр інновацій
та розвитку, 2003.
2
7. Локальні акти конкретної юридичної клініки .
8. Молібог С., Павленко Д., Браун Д. Юридичні клініки.– К.: Центр комерційного права, 2002.
9. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від
16 вересня 1997 року № 531/97-ВР.
10. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III.
11. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року
№ 393/96-ВР.

———————
2

У списку літератури свідомо обрано таке неуточнене формулювання з метою вказати на необхідність розгляду локальних актів саме конкретної юридичної клініки, того закладу, у якому відбувається навчання. Локальні акти – це
формально закріплені рішення керівництва або спеціальні акти, затверджені
керівними органами юридичної клініки і обов’язкові (або, у спеціальних випадках, рекомендовані) до виконання членами організації. Так, локальними документами Юридичної клініки Навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ є акти про процедури підбору персоналу,
сукупність рекомендацій та правил щодо реалізації напряму діяльності «Юридичне
консультування», консолідовані положення про реалізацію напрямів діяльності
«Правопросвітня робота» та «Психологічна служба», положення про режим
роботи і обов’язки чергового у юридичній клініці, правила оцінювання діяльності персоналу юридичної клініки, правила заповнення журналів та інших документів юридичної клініки, правила використання комп’ютерної техніки юридичної
клініки та ін.
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12. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII.
13. Про національну програму правової освіти населення: Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/2001.
14. Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року
№ 2460-XII.
15. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року
№ 966-IV.
16. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від
21 червня 2001 року № 2558-III.
17. Стандарти юридичних клінік України: прийняті Асоціацією юридичних клінік України 16 листопада 2003 року, із змінами та доповненнями від
25 липня 2005 року.
18. Типове положення про юридичну клініку: затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2006 року № 592.
3
19. Установчі документи конкретної юридичної клініки .
20. Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 року за № 435-IV.
21. Юридична клініка: Навч. посіб. / В. А. Єлов, С. І. Молібог, Д. Г. Павленко.– К.: Школяр, 2004.
22. Юридичні клініки в Україні: роль, завдання та організаційно-правові
засади: Посібник / За ред. М. В. Дулеби.– К.: МП «Леся», 2003.

Інтернет-джерела
23. www.lawclinic.ru – сайт юридичних клінік Російської Федерації.
24. www.legalclinics.org.ua – сайт Асоціації юридичних клінік України.
25. www.rada.gov.ua – база законодавства на сайті Верховної Ради України.

———————

3
У списку літератури свідомо обрано таке неуточнене формулювання з метою вказати на необхідність розгляду установчих документів саме конкретної
юридичної клініки, того закладу, у якому відбувається навчання. Установчі документи юридичної клініки – це акти, які започатковують створення юридичної
клініки та визначають головні засади її діяльності, ці акти приймаються компетентними органами і обов’язкові до виконання членами юридичної клініки. Для
прикладу, установчими документами Юридичної клініки Навчально-наукового
інституту Київського національного університету внутрішніх справ є Накази
ректора про створення юридичної клініки та про створення Навчальнотренінгового центру юридичної клінічної освіти, а також затверджені ними Положення про юридичну клініку та Положення про Навчально-тренінговий центр
юридичної клінічної освіти
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Тема 4. Організаційна та управлінська модель юридичної
клініки
Вступ до менеджменту у галузі діяльності юридичних клінік. Характеристика юридичної клініки з позицій права і менеджменту. Фактори (межі) застосування положень менеджменту до діяльності юридичної клініки. Формування мети і завдань діяльності конкретної
юридичної клініки як функціонуючої організації. Формування напрямів діяльності організації громадського сектора залежно від її мети і
соціальних замовлень.
Сутність теорії організації щодо функціонування юридичної клініки. Закономірності застосування організаційних структур до юридичних клінік. Обов’язкові фактори, які мають бути враховані в оргструктурі юридичної клініки (вид і підпорядкування юридичної клініки,
аналіз положень її централізації і децентралізації, корпоративна культура, кількість персоналу і особливі напрями діяльності юридичних
клінік). Типи і види організаційних структур, які можуть бути застосовані до юридичних клінік. Проста, функціональна, дивізіонна схеми
організаційних структур юридичної клініки. Формування організаційної структури юридичної клініки, виходячи з критеріїв якості і
розвитку. Закріплення організаційної структури в установчих і локальних актах юридичної клініки.
Менеджмент персоналу юридичної клініки. Особистісний фактор у
діяльності юридичної клініки. Уявлення про персонал юридичної клініки і його категорії. Підбір персоналу юридичної клініки. Підготовка
персоналу юридичної клініки. Розвиток персоналу юридичної клініки.
Управління якістю в роботі юридичної клініки. Якість як концепція діяльності. Критерій якості діяльності юридичної клініки – ефективність. Ресурсний менеджмент юридичної клініки. Мотивація персоналу юридичної клініки. Критерій якості діяльності юридичної клініки – задоволеність оточення і конкретного клієнта. Зворотній
зв’язок з отримувачами послуг юридичної клініки. Управління
зв’язками юридичної клініки.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Засвоїти основи менеджменту в юридичній клініці, навчитися складати організаційну
структуру діяльності юридичної клініки за відповідним напрямом
роботи та організовувати свою діяльність з позицій якості.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 основних цілей і напрямів діяльності юридичних клінік;
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 сутності теорії організації щодо функціонування юридичних
клінік;
 основних типів і видів організаційних структур;
 поширених підходів до формування організаційних структур
юридичних клінік в Україні;
 основних положень менеджменту персоналу організації;
 закономірностей підбору, підготовки і розвитку персоналу
юридичної клініки;
 сутності теорії якості у діяльності організацій;
 основних критеріїв якості діяльності організації;
 основних положень теорії мотивації персоналу і особливостей
її застосування у роботі організацій громадського сектору системних
положень щодо зв’язків організації з її оточенням.
Уміння:
 визначати доцільні межі застосування менеджменту до діяльності юридичної клініки;
 аналізувати і формулювати мету діяльності юридичної клініки;
 розкривати мету діяльності юридичної клініки через формування завдань;
 враховувати локальні передумови формування організаційної
структури юридичної клініки;
 визначати оптимальні схеми організаційної структури для
конкретної організації громадського сектору;
 визначати основні категорії персоналу юридичних клінік;
 формувати концепцію розвитку персоналу організації громадського сектору;
 аналізувати діяльність юридичної клініки виходячи з критерію
ефективності;
 визначати концепцію зв’язків юридичної клініки з оточенням.
Навички:
 практичного формування напрямів діяльності організації громадського сектору на виконання її мети і завдань;
 побудови організаційної структури і її закріплення в установчих і локальних актах організації громадського сектору;
 практичного здійснення підбору персоналу юридичної клініки;
 планування діяльності організації громадського сектору з позицій ефективності;
 побудови системи діяльності юридичної клініки з позиції задоволеності отримувачів її послуг.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання матеріалу теми заплановано 2 години семінарських занять і 2 години самостійної роботи.
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Семінарське заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування навичок практичного формування напрямів діяльності організації громадського сектору на виконання її мети і завдань
(10 хвилин).
2. Побудова організаційної структури конкретної юридичної клініки (25 хвилин).
3. Формування навичок практичного здійснення роботи з персоналом юридичної клініки (30 хвилин).
4. Формування навичок побудови діяльності організації громадського сектору з позицій якості (25 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Формування навичок практичного формування напрямів
діяльності організації громадського сектору на виконання її мети
і завдань (10 хвилин)
Для розгляду цього питання слухачі самостійно досліджують
проблематику щодо основних цілей і напрямів діяльності юридичних
клінік (див. джерела: 5, 6, 7, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37,
49, 50, 51, 55, 56, 57), повторюють матеріал тем 1 та 3.
За допомогою методу МОЗКОВИЙ ШТУРМ рекомендується скласти мету діяльності конкретної юридичної клініки.
Після цього за допомогою цього ж методу пропонується і обговорюється максимальне коло можливих напрямів діяльності юридичної
клініки, які відповідають її меті.
2. Побудова організаційної структури конкретної юридичної
клініки (25 хвилин).
Для опрацювання цього питання слухачі самостійно досліджують
проблематику основних типів і видів організаційних структур (див.
джерела: 1, 1а, 4, 6, 14, 17, 18, 30, 31, 33, 42, 45, 51).
Викладач або бажаючий студент розкриває поширені підходи до
формування організаційних структур юридичних клінік в Україні
(див. джерела: 6, 7, 50, 51).
За методом АСОЦІАЦІЇ рекомендовано продовжити роботу в 4–
5 МАЛИХ ГРУПАХ: по черзі для формування їх асоціацій викладач пропонує фактори, які формують локальні особливості організації структури конкретної юридичної клініки (вид і підпорядкування юридичної клініки, аналіз положень її централізації і децентралізації, корпоративна культура, кількість персоналу і особливі
напрями діяльності юридичних клінік тощо). Ці фактори називаються по черзі, і кожна група повинна навести ті особливі чинники
організаційної структури, які у них асоціюються з наведеними
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факторами. На обмірковування асоціацій надається мінімум часу
(до 3 хвилин).
Після цього викладач підсумовує роботу всіх груп.
Альтернативний варіант 1
Можна запропонувати працювати за методом ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ:
усім групам надати опис характеристик наведених вище факторів (особливостей) планування оргструктури юридичної клініки. У цих описах
потрібно знайти неправильні висновки.
Альтернативний варіант 24
З урахуванням матеріалу, розглянутого самостійно у літературі
(див. джерела: 1, 1а, 4, 6, 14, 17, 18, 30, 31, 33, 42, 45, 51), студенти у
4–5 МАЛИХ ГРУПАХ протягом 12 хвилин розробляють оптимальні,
на їх погляд, організаційні структури юридичної клініки стосовно
окремих напрямів5 діяльності юридичної клініки та коротке обґрунтування щодо них.
Завдання потрібно виконати і презентувати на розсуд великої групи за наявності таких складових: 1) графічна схема організаційної
структури юридичної клініки за напрямом її діяльності «N»; 2) пояснення до схеми; 3) управлінське обґрунтування до оргструктури. Роль
викладача полягає в опікуванні роботою кожної групи, щоб вона була
спрямованою на розкриття названих складових.
3. Формування навичок практичного здійснення роботи з персоналом юридичної клініки (30 хвилин).
Для розгляду цього питання слухачам доцільно самостійно дослідити проблематику основних положень менеджменту персоналу
організації (див. джерела: 1, 3, 8, 10, 11, 14, 19, 29, 30, 31, 33, 35, 36,
38, 40, 41, 42, 45, 47, 52, 53, 54, 57, 58), закономірностей підбору, підготовки і розвитку персоналу юридичної клініки (див. джерела: 6, 7,
16, 17, 37, 50, 51).
За допомогою методу РОЛЬОВА ГРА у кожній з 3–4 МАЛИХ
ГРУП відбувається співбесіда з особою, яка грає роль кандидата на

———————
4

Цей варіант роботи може зайняти до 30 хвилин, тому доцільно передбачити
можливість зекономити час для його розгляду за рахунок розгляду інших питань
заняття.
5
Напрями діяльності юридичної клініки вказуються завчасно викладачем на
вимогу студентів. Якщо юридична клініка не має достатньо напрямів діяльності,
щоб забезпечити окремі завдання для 5–7 груп студентів, їм потрібно запропонувати скласти організаційні структури різних типів для одних і тих самих напрямів діяльності. Обов’язково організаційні структури мають бути складені до
таких напрямів діяльності юридичних клінік як юридичне консультування і
правопросвітня робота.
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вступ до юридичної клініки6. Завданням групи визначити доцільність
прийому цього кандидата, визначити оптимальне коло питань на
співбесіду, визначити загальні вказівки щодо проведення підбору
персоналу до юридичної клініки.
Після цього відбувається обговорення напрацювань груп.
Альтернативний варіант 1
Розроблення концепції розвитку персоналу юридичної клініки у
чотирьох МАЛИХ ГРУПАХ з чотирьох позицій: 1) мета; 2) заходи,
які слід виконати; 3) заходи, від здійснення яких потрібно утриматись; 4) характеристика ознак високого рівня діяльності щодо розвитку персоналу юридичної клініки.
4. Формування навичок планування діяльності організації
громадського сектору з позицій якості (25 хвилин).
Для розгляду цього питання слухачам рекомендовано самостійно
опрацювати проблематику теорій якості і мотивації у діяльності
організацій (див. джерела: 2, 3, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 29, 30, 31, 33, 39,
42, 43, 45, 48) і, зокрема, юридичних клінік (див. джерела: 6, 7, 50, 51),
пригадати вироблені позиції щодо заощадливого використання ресурсів юридичної клініки (з теми 2 навчального курсу).
Робота відбувається у чотирьох МАЛИХ ГРУПАХ, кожній з яких
поставлено завдання заперечити (метод ДОВЕДЕННЯ ВІД
ПРОТИЛЕЖНОГО) один з критеріїв якості діяльності (результативність, продуктивність, вчасність, ефективність) щодо специфіки функціонування юридичних клінік.
Далі відбувається обговорення (спростування позицій груп), що
обґрунтовує позицію щодо правильності цих критеріїв. Водночас
аргументація, яка не була спростована, є винятками із загальних правил застосування концепції якості щодо специфіки юридичної клініки
як організації, до якої менеджмент застосовується з обмеженнями.
Альтернативний варіант 1
Рекомендується побудувати конкретні маркери реалізації діяльності юридичної клініки з позицій критеріїв якості (результативність,
продуктивність, вчасність, ефективність) у чотирьох МАЛИХ
ГРУПАХ і подальше їх обговорення.
Альтернативний варіант 2
Пропонується розробити концепцію ресурсного менеджменту
в юридичній клініці у чотирьох МАЛИХ ГРУПАХ з чотирьох

———————
6

Для «кандидата» (одного з учасників МАЛОЇ ГРУПИ) розробляється фабула з вказівками щодо поведінки, інтерв’ю проводять два представники групи,
інші в цей час спостерігають за технологією методу АКВАРІУМ.
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позицій: 1) мета; 2) заходи, які слід виконати; 3) заходи, від здійснення яких потрібно утриматись; 4) характеристика ознак оптимального рівня використання (заощадження) ресурсів у юридичній клініці.
Альтернативний варіант 3
МАЛИМ ГРУПАМ за методом ШКАЛА ОЦІНКИ пропонується
співставити рівень якості діяльності залежно від вмотивованості її
виконавців і розробити, як результат цього, концепцію застосування
мотивації персоналу юридичної клініки.
Альтернативний варіант 5
Побудова концепції зв’язків юридичної клініки з оточенням у чотирьох МАЛИХ ГРУПАХ з чотирьох позицій: 1) мета; 2) заходи, які
слід виконати; 3) заходи, від здійснення яких потрібно утриматись;
4) характеристика ознак оптимального рівня зв’язків юридичної клініки з оточенням. Після їх обговорення можливо змоделювати форми
взаємодії юридичної клініки з іншими організаціями, органами, товариствами.
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Тема 5. Проектний менеджмент у роботі організацій
громадського сектору
Проектування як категорія менеджменту і соціального розвитку.
Глосарій проектного менеджменту для організацій громадського сектору.
Проектування при формуванні діяльності. Сутність фандрайзингу.
Фандрайзингові технології в юридичній клініці. Аналіз соціальних
потреб і співставлення їх з метою організації громадського сектору.
Коло проектних інтересів юридичних клінік. Ідея проекту і її оформлення. Аналіз джерел забезпечення проекту. Забезпечення проекту
власними засобами. Забезпечення проекту із залученням донорів.
Пошук донорів для проекту. Обґрунтування проекту. Планування
результатів проекту і заходів для їх досягнення. Формування кошторису проекту. Оформлення додатків та інших відомостей для додаткового зацікавлення грантодавців. Критерії оцінки якості грантової
пропозиції.
Проектування під час реалізації діяльності. Сутність проектного
менеджменту. Проектний менеджмент у діяльності юридичної клініки. Діяльнісні складові соціально-правового проекту. Узагальнення
інформації перед виконанням проекту. Функціональний аналіз реалізації проекту. Формування команди для виконання проекту і делегування повноважень. Організації-партнери виконання проекту. Допустимі зміни у плані проекту при його виконанні. Моніторинг якості
виконання проекту. Внутрішній та зовнішній моніторинг. Завершення
проекту. Досягнення і закріплення результатів проекту. Інформування про виконаний проект організацій-партнерів, донорів і громадськості. Післяпроектна діяльність організацій громадського сектору.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Засвоїти основи соціального проектування та проектного менеджменту з позицій місії діяльності непідприємницьких товариств громадського сектору, сформувати навички складання соціальних проектів.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 сутності соціального проектування;
 основних категорій проектування;
 кола проектних інтересів юридичних клінік;
 теорії ресурсного забезпечення соціальних проектів;
 теоретично-прикладних засад фандрейзингу;
 критеріїв оцінки якості грантової пропозиції;
45

 діяльнісних складових проектного менеджменту;
 теорії оцінки й моніторингу діяльності.
Уміння:
 аналізу соціальних замовлень;
 синтезу проектних ідей;
 аналізу перспективності можливих джерел забезпечення проекту;
 пошуку джерел забезпечення проектів;
 планування результатів проекту і системи заходів для їх досягнення;
 планування кошторису проекту;
 планування додаткових матеріалів до проекту;
 узагальнення інформації заявки про проект перед його виконанням;
 формування команди проекту;
 інформування громадськості про виконаний проект;
 планування діяльності за проектом після його виконання, виходячи з потреб організації.
Навички:
 пошуку соціальних замовлень;
 співставлення соціальних потреб з місією (метою) організації
громадського сектору і її територіальною приналежністю;
 оформлення ідеї проекту;
 складання обґрунтування проекту;
 оформлення заявки на проект;
 внесення змін у план проекту в процесі його виконання;
 складання маркерів високої і задовільної оцінки виконання
проекту;
 складання звіту про виконання проекту.
Організація навчальних занять з теми: За темою заплановано
4 години індивідуальної та 4 години самостійної роботи, які чітко
сплановані для набуття знань, умінь та навичок з теми. Індивідуальна
робота кожного слухача буде перевірятись під час модульного контролю, на який з названої теми виноситься виконання творчого завдання. Виконані завдання потрібно подати викладачу для перевірки
за 7 днів до модульного контролю.
Індивідуальна робота (4 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи:
1. Формування навичок пошуку соціальних замовлень в контексті мети і завдань діяльності конкретної юридичної клініки.
Для цього завдання утворюються МАЛІ ГРУПИ до 5 осіб.
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За допомогою мережі Інтернет досліджуються рекомендовані сайти
грантодавців та ресурсних центрів громадського сектору в Україні –
www.led.org.ua, www.uwf.kiev.ua, www.network.org.ua, www.irf.kiev.ua,
www.worldbank.org.ua,
www.usembassy.kiev.ua,
ucan-isc.org.ua,
www.gurt.org.ua, www.ligarc.org.ua, www.ngo.org.ua або інші.
Очікуваний результат: кожна група студентів обере конкурс грантів і визначиться з ідеєю проекту, який вона розроблятиме, оформить
ці показники у вигляді тексту.
Важливий момент: 1) ідея проекту має відповідати місії діяльності
конкретної юридичної клініки; 2) текст має бути виконаний у форматі
Microsoft Word і містити опис конкурсу грантів з причинами вибору
саме цього конкурсу; 3) необхідно додати опис внеску кожного учасника в групову роботу.
2. Формування навичок складання заявки на проект.
Очікуваний результат: кожна група складе заявку на проект.
Важливий момент: заявка має бути складена на основі самостійного опрацювання джерел з фандрейзингу (див. джерела: 1а, 2, 3, 10,
11, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48,
49), виконана у форматі Microsoft Word і складатись, як мінімум, з
таких обов’язкових частин: обґрунтування, очікувані результати,
план заходів проекту, кошторис (лише опис фінансових потреб без
зазначення необхідних сум коштів), опис внеску кожного учасника в
групову роботу.
3. Формування навичок підбору команди виконавців проекту.
Складання кваліфікаційних вимог для команди виконавців проекту.
Очікуваний результат: кожна група опише вимоги до керівника,
адміністратора, волонтера проекту у вигляді кваліфікаційної характеристики виконавців проекту.
Важливий момент: ці вимоги потрібно виконати у форматі Micro?oft Word на основі застосування досвіду опрацювання матеріалу теми
4 навчального курсу і самостійного опрацювання джерел (див. джерела: 1, 1а, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 37,
38, 40, 42, 45, 46), за наявності таких мінімальних складових: знання,
уміння, навички, внесок кожного учасника в групову роботу.
4. Формування навичок моніторингу виконання проекту.
Очікуваний результат: кожна МАЛА ГРУПА стосовно до свого
проекту запропонує критерії (маркери) високої і задовільної оцінки
якості його виконання.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word на основі застосування положень теми 4 навчальної
програми.
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5. Формування навичок складання документів щодо виконання проекту.
Це завдання надається кожному зі слухачів індивідуалізовано, за
запропонованими нижче варіантами.
Очікуваний результат: кожний студент виконає одне із завдань,
які стосуються виконання проекту.
Важливий момент: завдання потрібно оформити у редакторі
Microsoft Word на основі самостійного опрацювання і застосування
положень проектного менеджменту (див. джерела: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
14, 17, 18, 19, 22, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46).
Варіанти завдань7:
1. Конкретизація діяльнісних характеристик проекту перед його
виконанням (чітко і конкретно визначитися з метою, планом заходів,
виконавцями і очікуваними результатами виконання проекту).
2. Складання листа до організації-грантодавця з метою внесення
змін до ходу виконання проекту через об’єктивні причини:
1) зміна заходів проекту;
2) зміна запланованих виконавців проекту;
3) перенесення строків виконання проекту;
3. Складання плану заходів з моніторингу виконання проекту.
4. Складання плану закріплення результатів проекту і діяльності за
проектом після його виконання.
5. Складання звіту про виконання проекту.
6. Складання статті про виконаний проект для опублікування в засобах масової інформації.

Література до теми 5
1а. Администрирование неприбыльной организации (методические рекомендации).– К.: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине,
2005.
1. Бауэр Р., Коллар Э., Тан В., Винд Д., Хьюстон П. Управление инвестиционным проектом. Опыт IBM: Пер. с англ.– М.: ИНФРА-М, 1995.
2. Башун О. В. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках: Бібліогр. покажчик: Для дослідників проблеми маркетингу і фандрейзингу в бібліотеках, в
також бібліотекарям-практикам і для використання в навчальному процесі
вузів / Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка; Донецька
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———————
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Для індивідуалізації завдань для слухачів кожному з них потрібно з урахуванням побажань і схильностей запропонувати одне з поданих завдань, або інші,
розроблені в окремих навчальних закладах.
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Тема 6. Діловодство та документування в юридичній клініці
Документування в діяльності організації. Основні принципи діловодства. Класифікація документів. Державні стандарти оформлення
документів. Вимоги до оформлення документів. Загальні правила
організації документообігу. Специфіка документування в юридичній
клініці. Основні напрями документування, які здійснюються в юридичній клініці. Межі документообігу в юридичній клініці.
Документальне забезпечення юридичного консультування. Документування звернення клієнта до юридичної клініки. Договір про
надання консультації. Документування інформації про клієнта і його
справу. Планування роботи над справою. Завдання клієнтові для
отримання додаткової інформації у справі. Юридична консультація,
що надається юридичною клінікою: вимоги щодо її письмового оформлення й основні структурні елементи. Проекти документів у справі
клієнта, які додаються до юридичної консультації.
Організаційні документи обліку вирішених справ у юридичній
клініці. Документальна характеристика журналу реєстрації справ
клієнтів юридичної клініки. Окремі графи журналу і їх заповнення.
Правила ведення журналу реєстрації справ клієнтів. Форми моніторингу якості юридичного консультування, яке проводиться юридичною
клінікою (відгук клієнта, затвердження консультації відповідальним
керівником та ін.).
Документування напряму діяльності юридичної клініки «Правопросвітня робота». Організаційні документи правопросвітньої роботи
юридичної клініки. Документи щодо співпраці з конкретними навчально-виховними закладами (договори, плани заходів та ін.). Навчальна
програма і тематичний план занять правової просвіти. Графік правопросвітніх занять юридичної клініки. Робочі документи до кожного
правопросвітнього заняття юридичної клініки (план, сценарій, роздаткові матеріали). Формат заняття і пояснення щодо нього. Форми моніторингу якості правопросвітніх заходів, які проводяться юридичною клінікою. Журнал відгуків і рецензій: призначення, заповнення і
використання. Анкети до кожного заняття і до програми загалом.
Паперовий і комп’ютерний архів юридичного консультування і
правової просвіти, які проводяться юридичною клінікою. Основні
вимоги до архівної роботи у юридичній клініці.
Документообіг організаційно-управлінської роботи у юридичній
клініці. Правила роботи в юридичній клініці: їх напрацювання і документальне закріплення. Архів письмової комунікації юридичної
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клініки. Документування роботи з персоналом юридичної клініки.
Документи, які заповнюються під час вступу до юридичної клініки.
Документи, які оформлюються під час проходження навчальної практики у юридичній клініці. Документальне закріплення форм мотивації членів юридичної клініки.
Документування інших напрямів діяльності юридичної клініки та
основи бухгалтерського документування діяльності юридичної клініки.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Проаналізувати форми
і межі застосування діловодства в юридичній клініці, навчити користуватися основними формами документування напрямів діяльності
юридичної клініки.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 основ документування у діяльності організації;
 основних принципів діловодства;
 державних стандартів оформлення документів;
 основних напрямів документування, які здійснюються в юридичній клініці;
 сутності договору про надання консультації юридичною клінікою;
 основних структурних елементів письмової юридичної консультації;
 основних причин і правил ведення журналу реєстрації справ
клієнтів юридичної клініки;
 організаційних документів правопросвітньої роботи юридичної
клініки;
 форм моніторингу якості юридичного консультування і правопросвітніх заходів, яке проводиться юридичною клінікою;
 основних форм паперового і комп’ютерного архіву юридичного
консультування і правової просвіти, які проводяться юридичною клінікою;
 основ документообігу організаційно-управлінської роботи у
юридичній клініці;
 основ документування роботи з персоналом юридичної клініки;
 документів, які оформлюються при проходженні навчальної
практики і юридичній клініці;
 основ документування інших напрямів діяльності юридичної
клініки та основи бухгалтерського документування діяльності юридичної клініки.
Уміння:
 аналізувати вимоги і загальні правила до оформлення документів;
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 планувати роботу над справою клієнта юридичної клініки;
 формулювати завдання клієнтові для отримання додаткової інформації у справі;
 визначати доцільність складання проектів документів у справі
клієнта;
 розуміти правила ведення журналу реєстрації справ клієнтів;
 усвідомлювати основні закономірності укладання навчальної
програми і тематичного плану занять правової просвіти;
 розрізняти робочі документи до кожного правопросвітнього
заняття юридичної клініки;
 пояснювати використання формату заняття правопросвітньої
діяльності юридичної клініки;
 використовувати основні вимоги до архівної роботи у юридичній клініці;
 формувати правила роботи в юридичній клініці;
 вести архів письмової комунікації юридичної клініки;
 розуміти основи документального закріплення форм мотивації
членів юридичної клініки.
Навички:
 аналізу й застосування меж документообігу у діяльності юридичної клініки;
 документування звернення клієнта до юридичної клініки;
 документування інформації про клієнта і його справу;
 складання документів щодо співпраці юридичної клініки з навчально-виховними закладами;
 заповнення журналу відгуків і рецензій;
 складання форм моніторингу до заходів правової просвіти у
діяльності юридичної клініки;
 заповнення документів на вступ до юридичної клініки.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання теми
заплановано 2 години практичних занять.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування уявлення про діловодство і документування в діяльності організації (15 хвилин).
2. Розгляд правил і меж документування в діяльності юридичної
клініки (35 хвилин).
3. Формування навичок укладання й заповнення окремих документів щодо діяльності юридичної клініки (30 хвилин).
4. Інформування про паперовий і електронний архів конкретної
юридичної клініки (10 хвилин).
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Хід навчального заняття:
1. Формування уявлення про діловодство і документування в
діяльності організації (15 хвилин).
Для глибшого засвоєння цього матеріалу слухачі можуть завчасно
опрацювати літературу щодо документування і основ діловодства у
організації (див. джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 23,
25, 29), державних стандартів оформлення документів (див. джерела: 7, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24).
Після вступу викладач пропонує слухачам розкрити свої асоціації
з категоріями діловодство і документування за методом МОЗКОВИЙ
ШТУРМ. Далі відбувається узагальнення отриманої інформації і формування визначень цих понять, співставлення їх змісту.
Альтернативний варіант 1
Викладач пропонує для ознайомлення у кількох МАЛИХ ГРУПАХ
поняття діловодства і документування, запозичені з джерел (наприклад, 3, 5, 16, 19). Після цього кожна група виділяє з цих понять ключові ознаки. Після обговорення кожній групі пропонується знайти
оптимальну форму співвідношення цих категорій з позицій формальної логіки та управління.
2. Розгляд правил і меж документування в діяльності юридичної клініки (35 хвилин).
Для розгляду цього питання слухачам корисно завчасно ознайомитись з літературою щодо діловодства і документування в юридичних клініках та інших організаціях громадського сектору (див. джерела: 6, 9, 25, 27, 28).
Для сформованих раніше МАЛИХ ГРУП пропонується (у вигляді
роздаткових матеріалів) перелік напрямів документування діяльності
конкретної юридичної клініки і форм документування8, які у них застосовуються.

———————

8
Конкретних бланкових чи інших документів. Для орієнтиру пропонуємо розкриття форм діловодства за напрямами документування у діяльності Юридичної
клініки Навчально-наукового інституту Київського національного університету
внутрішніх справ (форми діловодства спеціально побудовані (домодельовані)
таким чином, щоб їх можна було розглядати з критичних позицій):
1) напрям юридичне консультування: журнал обліку справ клієнтів, досьє
щодо справи, письмовий висновок викладача, який перевіряє справу стосовно її
правильності, щомісячний письмовий звіт про діяльність юридичної клініки за
цим напрямом, анкета попереднього запису клієнта, обов’язкова підсумкова
анкета-відгук клієнта після вирішення справи;
2) об’єднані форми документування напрямів правопросвітня робота і психологічна служба: графік проведення занять з правової просвіти та тематичний
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Після цього кожній МАЛІЙ ГРУПІ пропонується скласти і прокоментувати правила роботи з документами (за 3 хвилини). Застосовується метод СЮРПРИЗ: потрібно скласти п’ять правил, через приблизно кожну хвилину роботи пропонувати групам мінятися своїми напрацюваннями.
Після обговорення пропонується роздати для ознайомлення перелік правил роботи з документами з переліку джерел (наприклад, 27).
Після цього слухачі об’єднуються у таку кількість МАЛИХ ГРУП,
скільки напрямів документування практикується у конкретній юридичній клініці9. Робота відбуватиметься (протягом 12 хвилин) за методом ДЕРЕВО РІШЕНЬ і стосується аналізу позитивних і негативних сторін кожної форми діловодства з дорученого на розгляд групи
напряму діяльності (розданого на початку цього питання). У кожному
випадку рекомендується прийняти рішення про доцільність практикування кожної форми діловодства. Також особливо будуть заохочені
відповіді груп, які запропонують обґрунтування до нових форм діловодства у діяльності юридичної клініки. Після роботи відбувається
обговорення і, за потреби, впровадження у діяльність нових форм,
скасування вже існуючих, визнаних недоцільними.
Альтернативний варіант 1
Рекомендується першу частину питання розглянути за схемою основного варіанту, а останнє завдання виконати за методом ШКАЛА
ОЦІНКИ.
3. Формування навичок укладання й заповнення окремих документів щодо діяльності конкретної юридичної клініки (30 хвилин).
Розгляд питання рекомендується провести за методом
АКВАРІУМ. Кожна з МАЛИХ ГРУП, визначена на попередньому

———————
план щодо кожного закладу, журнал відгуків та рецензій, щомісячний письмовий звіт про роботу в кожному закладі, графік проведення психологічних тренінгів у юридичній клініці, психологічне тестування під час проходження випробувального терміну, анкета-відгук для учнів, яка проводиться на кожному занятті в
кожному закладі;
3) напрям організаційно-управлінське забезпечення діяльності юридичної
клініки: лист оцінки кандидата на вступ, письмове рішення загальних зборів про
преміювання працівників юридичної клініки, щоденний письмовий звіт чергового у юридичній клініці, щоденний звіт про використання копі центру, журнал
запису роботи з книгами, екран оцінок роботи членів юридичної клініки.
9
При потребі кількість груп може бути вдвічі або втричі більшою ніж число
напрямів роботи, так, щоб кожний напрям роботи розглядався у кількох групах з
кількістю членів до п’яти осіб.
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етапі заняття, отримує завдання10 (заготовлений бланк) для складання
чи заповнення одного (двох) документів, які практикуються в конкретній юридичній клініці. Після оформлення кожного з документів
(представники груп, які спостерігають за «акваріумом», для кращого
засвоєння також повинні отримати бланк документа, який заповнюється групою в ньому), відбувається обговорення процедури його
складання у загальному колі.
4. Інформування про паперовий і електронний архів конкретної юридичної клініки (10 хвилин).
В кінці заняття викладач пропонує до загальної уваги висновки із
заняття, а також досить докладно інструктує аудиторію про значення
і конкретні форми паперового і комп’ютерного архівів, які зберігаються в конкретній юридичній клініці.
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Ці бланки викладачу потрібно виготовити заздалегідь.
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Тема 7. Робота юриста з офісною технікою
та електронними базами даних
Поняття офісу та офісної техніки. Використання офісної техніки в
діяльності юридичної організації. Елементи офісу та офісної техніки в
юридичній клініці: персональний комп’ютер, принтер, сканер, ксерокопіювальна техніка, телефон, факс та ін. Їх значення в забезпеченні
ефективності роботи юридичної клініки. Поводження з технікою,
вимоги до дбайливого поводження.
Складові частини персонального комп’ютера та їх функціональне
призначення: системний блок, монітор, пристрої вводу/виводу, інші
складові частини. Робота з портативними носіями інформації: зберігання, копіювання та знищення інформації.
Основи програмного забезпечення персонального комп’ютера. Робота з операційною системою Microsoft Windows. Основні програми
Microsoft Windows. Створення папок та файлів, робота з ними та
знищення. Інформаційні вікна папок та контекстні меню. Папка «Мій
комп’ютер» і користування нею. Програми пошуку файлів. Антивірус
і програми оптимізації роботи комп’ютера.
Програма Microsoft Word та її застосування. Інформаційне вікно
програми та налаштування панелі інструментів. Робота з документом
Microsoft Word: створення та збереження документа, редагування
параметрів сторінки. Робота з частинами тексту та використання буфера обміну. Меню «Формат»: налаштування шрифту, інтервалу та
інших параметрів тексту. Додаткові можливості Microsoft Word: текстові, графічні та ін.
Використання в офісі юридичної клініки програм Міcrosoft Excel,
PowerPoint, Access.
Навички роботи з принтером. Сканування документів, розпізнавання тексту та перетворення зображення у текстовий формат. Застосування копіювальної техніки у юридичному офісі. Телефон-факс у
офісі юридичної клініки. Правила спілкування по телефону. Пересилання даних за допомогою факсових апаратів. Використання в роботі
юридичної клініки інших технічних пристроїв.
Електронна база законодавства в діяльності юриста. Найпоширеніші електронні законодавчі бази в Україні. Призначення і основні
функції електронної бази законодавства.
Меню інформаційного вікна електронної бази законодавства. Пошук необхідного документа в електронній базі законодавства: найбільш ефективні способи. Пошук документів за тематичним класифі60

катором, пошук за реквізитами та за ключовими словами. Сортування
знайдених електронних документів.
Робота зі знайденим документом у базі законодавства. Пошук у
тексті документа. Перетворення електронних документів та їх фрагментів у текстові файли. Можливості електронної бази даних: меню
«Консультації», «Шаблони», «Довідники» та інших. Користування
меню «Мої Папки».
Інтернет як найбільший інформаційний ресурс. Історія розвитку
Інтернет у світі та в Україні. Необхідність використання ресурсів
Інтернет в діяльності юридичної організації. Електронні пошукові
сервери. Електронні каталоги та гіпертекстові посилання.
Пошук та сортування необхідної інформації в мережі Інтернет.
Пошук за індексною базою та електронними каталогами. Робота з
інтернет-файлами та зберігання інформації з мережі Інтернет.
Інтернет-ресурси юридичного характеру: сайти державних органів
юридичних організацій, періодичних видань, електронних бібліотек.
Електронна пошта: створення електронної поштової скриньки. Робота з адресною книгою та інтернет-листами: створення, надсилання,
видалення листів.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Навчити (переконатись у наявності вмінь та навичок) слухачів працювати з тими видами
офісної техніки, які застосовуються в діяльності юридичної клініки,
навчити слухачів працювати для досягнення її цілей з електронними
законодавчими базами та мережею Internet.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 понять офісу та офісної техники;
 основ поводження з технікою, вимог до дбайливого використання техники;
 складових частин персонального комп’ютера та їх функціонального призначення;
 основ програмного забезпечення персонального комп’ютера;
 основних програм Microsoft Windows;
 призначення і основних функцій електронної бази законодавства;
 історії розвитку мережі Інтернет у світі та в Україні;
 інтернет-ресурсів юридичного характеру.
Уміння:
 використовувати офісну техніку в діяльності юридичної організації;
 працювати з операційною системою Microsoft Windows;
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 застосовувати програму Microsoft Word для вирішення завдань
організації;
 використовувати в офісі юридичної клініки програми Міcrosoft
Excel, PowerPoint;
 пошуку необхідного документа у електронній базі законодавства;
 працювати зі знайденим документом у базі законодавства;
 використовувати можливості електронної бази даних: меню
«Консультації», «Шаблони», «Довідники» та інших;
 працювати з пошуковими серверами Інтернет.
Навички:
 зберігання, копіювання та знищення інформації на портативних носіях;
 застосування антивірусних програм у повсякденній діяльності
юридичної клініки;
 створення та збереження документа Microsoft Word, редагування формату тексту і параметрів сторінки;
 роботи з частинами тексту та використання буфера обміну при
застосуванні програми Microsoft Word;
 практики роботи у Microsoft Word з таблицями, графічними
зображеннями, системами перевірки правопису та іншими можливостями програми;
 практичної роботи з таблицями й формулами Міcrosoft Excel;
 створення презентацій Міcrosoft PowerPoint;
 практичного застосування принтера;
 сканування документів, розпізнавання тексту та перетворення
зображення у текстовий формат;
 застосування копіювальної техніки у юридичному офісі;
 практичного застосування телефону і факсу в офісі юридичної
клініки;
 використання в роботі юридичної клініки інших технічних
пристроїв;
 пошуку документів за тематичним класифікатором, за реквізитами та ключовими словами;
 сортування знайдених електронних документів;
 перетворення електронних документів та їх фрагментів у текстові файли;
 пошуку та сортування необхідної інформації в мережі Інтернет;
 комунікації за допомогою електронної пошти.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання матеріалу теми заплановано 2 години практичних занять та 2 години індиві62

дуальної роботи. Практичне заняття має бути проведене в аудиторії,
обладнаній офісною технікою11 (комп’ютери, принтер, сканер, копіювальний апарат, телефон-факс). Заняття умовно розподілене на розгляд питань роботи комп’ютера і розгляд питань роботи іншої офісної
техніки.
Кількість комп’ютерів має забезпечити можливість працювати за
кожним з них 2–4 слухачів. Інші названі технічні пристрої повинні
бути в кількості 1–2 на аудиторію.
Кожний комп’ютер на заняттях – окреме робоче місце для малої
групи слухачів. Виходячи з того, що частина аудиторії має навички
роботи з офісною технікою, у кожній МАЛІЙ ГРУПІ має бути приблизно однакове співвідношення слухачів з різним рівнем підготовленості.
Шляхом самостійної роботи слухачі зможуть набути запланованих
знань, умінь та навичок щодо роботи з електронною законодавчою
базою та у мережі Інтернет.
Індивідуальна робота кожного слухача буде перевірятись під час
модульного контролю, на який з названої теми виноситься виконання
творчого завдання. Виконані завдання потрібно подати викладачеві
для перевірки за 7 днів до модульного контролю.
Для розгляду теми не обов’язково завчасно досліджувати літературу, проте перелік рекомендованих джерел до опрацювання теми
додається.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування уявлення про офісну техніку юридичної організації
(7 хвилин).
2. Формування навичок роботи з комп’ютером (38 хвилин):
А) навчання роботі з операційною системою (15 хвилин);
Б) навчання роботі з програмами Microsoft Office (15 хвилин);
В) розгляд основних правил роботи з мультимедійними програмами (8 хвилин).
3. Формування навичок роботи з принтером, сканером, копіювальним апаратом, телефоном-факсом (30 хвилин).
4. Розгляд правил поводження з офісною технікою (15 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Формування уявлення про офісну техніку юридичної організації (7 хвилин).
За допомогою методу МОЗКОВИЙ ШТУРМ рекомендується
з’ясувати актуальність і значення розгляду теми (кожний слухач

———————
11

Перед заняттям потрібно перевірити роботу технічних пристроїв.
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називає позитивний чи негативний приклад щодо роботи з технікою в
юридичній організації). За тим проводиться узагальнення щодо дбайливості в роботі з технічними пристроями.
2. Формування навичок роботи з комп’ютером (38 хвилин).
Викладач інформує аудиторію про складові частини персонального комп’ютера та їх функціональне призначення, основи програмного
забезпечення комп’ютера і корисні в юридичному офісі програми
Microsoft Windows.
Далі робота відбувається у МАЛИХ ГРУПАХ за кожним комп’ютером за принципом тренування (кожне завдання має виконати кожен
учасник групи) з модифікованим методом КАЛЕЙДОСКОП. Кожна
група і кожний її представник через певний час має бути готовий до
того, щоб пояснити і показати іншим групам будь-яке із завдань, які
виконувала група.
Кожна група має учасників з різним рівнем підготовки, тому в
більшості випадків підготовленіші слухачі будуть показувати приклад іншим. Проте, якщо будь-яке з завдань виявилося надто складним
або незрозумілим для МАЛОЇ ГРУПИ, за консультацією потрібно
звернутися до викладача.
А. Навчання роботі з операційною системою (15 хвилин).
Протягом виділеного часу в кожній МАЛІЙ ГРУПІ потрібно практично:
 увімкнути, дочекатися завантаження операційної системи і вимкнути комп’ютер;
 у меню Пуск / Програми знайти ті програми, які завантажені на
комп’ютері і виділити з них ті, якими найчастіше доведеться користуватися для цілей юридичної клініки;
 «пройти» шлях до папки (директорії), у якій зберігаються файли юридичної клініки;
 «дістатися» до цієї ж папки іншим шляхом;
 знайти файл, який вкаже викладач (наприклад, консультацію у
справі конкретного клієнта) за допомогою програми пошуку файлів;
 зберегти, скопіювати та знищити інформацію на портативних
носіях (дискета, лазерний диск, флеш-карта);
 застосувати антивірусну програму (виставити параметри перевірки, почати і припинити перевірку).
Після виконання завдань МАЛИМИ ГРУПАМИ викладач пропонує кільком слухачам виконати одне з них для контролю засвоєння
і особисто показує місце знаходження програм (папок), якими не
потрібно користуватися, щоб не порушити функціонування
комп’ютера.
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Б. Навчання роботі з програмами Microsoft Office (15 хвилин).
Протягом виділеного часу в кожній МАЛІЙ ГРУПІ потрібно практично:
 створити та зберегти текстовий файл Microsoft Word;
 відредагувати формат тексту (назву шрифту, розташування на
сторінці, виділення тексту, величину відступу й міжрядковий інтервал) і параметри сторінки;
 використати буфер обміну програми Microsoft Word;
 створити й змінити параметри списку, таблиці, вставити до
тексту графічне зображення;
 запустити систему перевірки правопису у Microsoft Word;
 створити і редагувати таблицю (книгу) Міcrosoft Excel, застосувати формулу «автосуми»;
 створити слайд у програмі Міcrosoft PowerPoint із застосуванням шаблону оформлення, розмітки слайду.
Після виконання завдань МАЛИМИ ГРУПАМИ, викладач пропонує кільком слухачам виконати одне з них для контролю засвоєння.
В. Розгляд основних правил роботи з мультимедійними програмами (8 хвилин).
Протягом виділеного часу у кожній МАЛІЙ ГРУПІ потрібно практично:
 переглянути у комп’ютері кілька графічних зображень (фото,
малюнків);
 запустити, згорнути і закрити програму перегляду відео;
 запустити, згорнути і закрити програму прослуховування звуку
(музики);
 запустити, згорнути і закрити комп’ютерну гру.
Після виконання завдань МАЛИМИ ГРУПАМИ викладач пропонує кільком слухачам виконати одне з них для контролю засвоєння.
3. Формування навичок роботи з принтером, сканером, копіювальним апаратом, телефоном-факсом (30 хвилин).
Використання інших пристроїв офісної техніки доцільно розглянути на кількох робочих місцях, кожне з яких пристосоване для практикування на окремому пристрої12: принтері, сканері, копіювальному
апараті, телефоні-факсі.
Доцільно опрацювати функції кожного пристрою – у МАЛИХ
ГРУПАХ за формою, що подібна до методу КАЛЕЙДОСКОП: кожна

———————
12

Якщо можливо доцільно утворити більше чотирьох робочих місць, наприклад, ще одне місце з принтером, сканером чи ін., або робоче місце для опрацювання ще якого-небудь корисного у юридичному офісі пристрою.
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група протягом певного часу (до 7 хвилин) розглядає окремий технічний прилад, після чого групи міняються місцями, доки кожна не опанує всю техніку.
Розглядаючи роботу принтера, слухачі повинні практично:
 надіслати документ на друк;
 зупинити друк;
 установити особливі параметри друку (друк певної сторінки,
режим економії тонеру, друк двох/чотирьох сторінок на одній, двосторонній друк);
 дістати тонер-картридж і поставити назад до коробу принтера.
Опрацьовуючи роботу сканера, слухачі повинні практично:
 запустити програму сканування текстів;
 відсканувати сторінку друкованого тексту (сканування, розпізнавання);
 передати розпізнану сторінку до формату Microsoft Word;
 копіювати фрагмент розпізнаного тексту з програми сканування до текстового редактора Microsoft Word.
Під час розгляду роботи копіювального апарату слухачі повинні
практично:
 зробити копію сторінки формату А4;
 зробити копію розвороту книги;
 зробити якомога якіснішу копію нечіткого документа;
 установити особливі параметри копіювання (режим економії
тонеру, копіювання двох сторінок на одній, двостороннє копіювання,
форматування (зменшення, збільшення) копії).
Працюючи з телефоном-факсом, слухачі повинні практично:
 увімкнути й вимкнути режим автовідповідача;
 прийняти факс;
 надіслати факс;
 дістати тонер-картридж (папір) і поставити назад до коробу
апарату.
Після виконання завдань МАЛИМИ ГРУПАМИ, викладач пропонує кільком слухачам виконати одне з них для контролю засвоєння і
додатково наголошує на важливості дбайливого використання техніки для тривалого застосування.
4. Розгляд правил поводження з офісною технікою (15 хвилин).
Після розгляду попередніх питань теми доцільно розробити корпоративні правила дбайливого використання офісної техніки. Для
цього кожна МАЛА ГРУПА (розташована на окремому робочому
місці) після п’ятихвилинного обговорення пропонує до загальної уваги розроблені нею правила. Процедура обговорення відбувається за
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методом КОЛО ІДЕЙ, кожне правило може бути уточнене під час
обговорення. Цей звід корпоративних правил виконується кожною
групою у форматі Microsoft PowerPoint, після чого викладач переглядає результат виконання цього завдання на екрані комп’ютера кожної
МАЛОЇ ГРУПИ.
Протягом однієї-двох хвилин кожна мала група видаляє створені
за час роботи на занятті файли.
Індивідуальна робота (2 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи: опрацювання електронної бази законодавства та Інтернет-ресурсів юридичного спрямування.
Пропонуються різні варіанти завдань, які можна обрати на власний роз суд:
1. Опрацювання законодавчої бази.
Рекомендується підготувати за допомогою бази законодавства реферативне повідомлення щодо:
1. Останніх змін до законодавчої бази (протягом останнього місяця).
2. Будь-якого новаційного інституту у сфері захисту прав людини
(введений протягом останнього року).
3. Огляду законодавства з:
А) прав людини і їх захисту;
Б) цивільно-правового характеру;
В) кримінально-правового і процесуального характеру;
Г) адміністративно-правового характеру;
Д) щодо діяльності окремого правоохоронного або правозахисного
органу13…..
4. Акцентів у правотворчій діяльності протягом останніх місяців:
А) Верховної Ради України;
Б) Президента України;
В) Кабінету Міністрів України;
Г) окремих міністерств України.
5. Інше завдання для опрацювання законодавчої бази14.
Очікуваний результат: кожен слухач самостійно або у парі з іншим повинен виконати одне із запропонованих завдань.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word з використанням не менше 5 нормативно-правових
актів. Потрібно також описати процедуру, за якою працювала група
(слухач) у вигляді опису дій.

———————
13

Вибір конкретного правоохоронного органу залишається за слухачами.
Будь-яке завдання щодо аналітичного опрацювання джерел законодавства,
це завдання має бути погоджене з викладачем.
14
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2. Опрацювання Інтернет-ресурсів юридичного спрямування.
Підготувати за допомогою ресурсів мережі Інтернет15:
1. Розширену характеристику будь-якого юридичного терміна.
2. Огляд не менше п’яти юридичних Інтернет-ресурсів щодо розкриття діяльності органів державної влади України.
3. Огляд не менше п’яти юридичних Інтернет-ресурсів, спрямованих на функціонування недержавних правозахисних інституцій.
4. Огляд не менше п’яти юридичних Інтернет-ресурсів, спрямованих на розкриття діяльності міжнародних правозахисних організацій.
5. Огляд не менше п’яти юридичних Інтернет-ресурсів, спрямованих на інформування про проблеми правопросвітньої діяльності.
6. Огляд не менше п’яти Інтернет-ресурсів, спрямованих на
розкриття інноваційних педагогічних методик.
7. Огляд не менше п’яти юридичних Інтернет-ресурсів, спрямованих на розкриття тактичних основ правозахисної діяльності.
8. Огляд не менше п’яти юридичних Інтернет-ресурсів щодо забезпечення функціонування юридичних клінік.
9. Огляд не менше п’яти Інтернет-ресурсів, спрямованих на психологічне забезпечення діяльності юриста.
10. Інше завдання для опрацювання Інтернет-ресурсів16.
Очікуваний результат: кожен слухач самостійно або у парі з іншим повинен виконати одне із запропонованих завдань.
Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word з використанням не менше п’яти Інтернет-ресурсів.
Потрібно також описати процедуру, за якою працювала група (слухач) у вигляді опису дій.

Література до теми 7
1. Артамонов В. С., Кашенков Д. Б. Персональный компьютер для начинающих.– 4 изд., перераб. и доп. – М.; СПб.: Издательский дом Герда, 2003.
2. Баричев С. Г. Шагни в Internet самостоятельно. – М.: Приор, 1997.
3. Берченко Н. Н., Березовская И. Б. Самоучитель по работе в Internet и
каталог ресурсов.– К.: BHV, 1999.
4. Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере.
Windows 9х/ME. Windows 2000/XP. Internet.– 2-е изд., перераб. и доп.– К.:
А. С. К., 2005.

———————

15
Напрями виконання завдань щодо мережі Інтернет сформульовані загально, кожний слухач може обрати для себе в межах кожного завдання окрему специфіку і розкрити її.
16
Будь-яке завдання щодо аналітичного опрацювання юридичних Інтернетджерел має бути погоджене з викладачем.
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5. Гаффин А. Путеводитель по глобальной компьютерной сети Internet.–
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7. Глушаков С. В., Сурядный А. С. Самоучитель для работы на персональном компьютере.– Х.: Фолио, 2005.
8. Граймес Г., Болтон Р. 10 минут на урок Internet и World Wide Web.–
3-е изд.– К.: Вильямс, 1998.
9. Гусев В. С. Поиск в Internet: Самоучитель.– М.; СПб.; К.: Диалектика,
2004.
10. Демків І. І., Каленюк П. І., Клюйник І. І., Кравець І. Т., Петрович Р. Й.
Робота з ПК. Архітектура ПК. Операційні системи Windows i MS-DOS. Текстовий редактор WORD 2000. Вступ в INTERNET: Навч. посібник для студ.
вищих навч. закл. / Національний ун-т «Львівська політехніка».– Л.: Каменяр, 2003.
11. Журин А. А. Самоучитель работы на компьютере: Internet Explorer.
Outlook Express 6.– М.: ЮНВЕС, 2003.
12. Закарян И., Рафалович В. Что такое Internet WWW и HTML.–
2-е изд., перераб. и доп.– М.: Интернет-Трейдинг, 2003.
13. Истабрук Н. Освой самостоятельно Internet за 24 часа: 24 простых
урока / А. Поляков (ред. пер. с англ.).– М.: Издательство БИНОМ, 1998.
14. Інтернет для третього сектору: Підручник для НУО / Розроблено
групою авторів під кер. Р. Безпальчої.– Київ: Інтерньюз Україна, 2003.
15. Кауфельд Д. Игры в Internet для «чайников»: Пер. с англ.– К.: Диалектика, 1998.
16. Коровченко Э. С. Энциклопедия Internet 2004: Самое полное пособие
по работе в сети.– М.: ООО «Новый издательский дом», 2004.
17. Коссак О., Юрчак І. Текстовий процесор Word 2000.– Л.: БаК, 2001.
18. Кузнецов С. Л. Компьютеризация делопроизводства. – М.: Бизнесшкола «Интел-Синтез», 1997.
19. Левченко О. М. Microsoft Word для Windows: від текстового процесора до видавничої системи.– Львів: Бак, 1998.
20. Нечаева Е. С. Персональный компьютер, Internet и электронная почта:
Курс для самых начинающих и не только пользователей ПК.– 2-е изд.– М.,
2001.
21. Пасько В. Самоучитель работы на персональном компьютере.–
5-е изд.– СПб.: Питер, 2003.
22. Персональный компьютер и Интернет: Пособие для начинающих
пользователей ПК / А. В. Борисов (сост.).– М.: Альянс-Пресс, 2003.
23. Попов Ю. В. Самоучитель работы на персональном компьютере:
Компьютер для начинающих. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005.
24. Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и
учебном процессе: Материалы 3-й конф., 9–10 июня 1998 г. / Харьковский
гос. ун-т. Физический факультет / В. В. Ульянов (ред.).– Х., 1998.
25. Ріжняк Р., Фурсикова Т. Робота на персональному комп’ютері:
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Посіб. для студ. неспец. ф-тів.– Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка,
2003.
26. Савенко Р. Г., Лисенко М. В. Персональні комп’ютери: Робота з поширеними програмними продуктами: Навч. посібник для студ. вузів, коледжів, учнів шк., ліцеїв, гімназій / Полтавський технічний ун-т.– Полтава:
Полтав. літератор.
27. Серго А. Г., Скалинский Ю. Е., Швоев М. И., Элькин В. Д. Информатика и математика для юристов. Сеть Интернет: Учеб. пособие для студ.
вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / В. Д. Элькин (ред.).– М.:
ООО «Профобразование», 2003.

70

Модуль 2
ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ЯК НАПРЯМ РОБОТИ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
Тема 8. Юридичне консультування та алгоритм роботи
у справі
Загальні засади юридичної практики в Україні. Види, напрями роботи (спеціалізація) суб’єктів діяльності у сфері юриспруденції. Характеристика окремих суб’єктів, які займаються юридичною практикою. Провідні юридичні компанії та успішні юристи України. Перспективи розвитку юридичної практики.
Консультування як вид юридичної діяльності. Загальна характеристика юридичного консультування: поняття, ознаки та закономірності
роботи. Загальна характеристика чинних нормативно-правових актів
у сфері юридичного консультування.
Право на безкоштовну правову допомогу. Юридичне консультування як напрям діяльності юридичної клініки. Місце юридичних
клінік у сфері надання юридичних консультацій. Суб’єкти консультування та правовий статус керівників, викладачів, студентів юридичної
клініки.
Сутність алгоритму роботи у справі. Етапи роботи над справою:
1) збір інформації; 2) аналіз фактичних та юридичних обставин;
3) вироблення позиції; 4) складання змісту консультації; 5) складання
процесуальних документів щодо справи; 6) консультування клієнта;
7) представництво інтересів клієнта.
Збір інформації у справі. Способи отримання інформації у справі
та робота юриста з узагальнення інформації.
Аналіз фактичних обставин справи. Аналіз доказів, їх види. Уточнення фактичних обставин справи. Підбір юридично-значимих норм.
Ознайомлення з матеріалами справи. Опрацювання чинного законодавства. З′ясування та визначення питань.
Вироблення позиції у справі. Поняття позиції у справі. Фактори,
що впливають на позицію у справі. Варіанти позицій у справі. Оцінка
правових і неправових рішень у вирішенні справи.
Складання змісту консультації. Опрацювання та вирішення питання (питань). Загальні вимоги до порядку складання письмової відповіді (консультації) клієнту: структура письмової консультації, правила написання консультації.
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Складання процесуальних документів. Складання процесуальних
документів у діяльності юридичної клініки щодо юридичного консультування. Місце процесуальних документів у консультації клієнту.
Вимоги до процесуального документа: вид, структура, реквізити,
правила оформлення.
Консультування клієнта. Мета складання консультації. Вимоги до
консультування. Форми консультації (усна та письмова). Застосування доказів. Прогнозування наслідків різних варіантів дій.
Представництво інтересів клієнта. Поняття та значення представництва. Види представництва. Особи, які можуть бути представниками. Підстави представництва інтересів клієнтів у різних інстанціях.
Представництво інтересів клієнта в суді.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Пояснити сутність
юридичного консультування як напряму діяльності юридичної клініки, охарактеризувати у загальних рисах складові етапи надання юридичних консультацій в юридичній клініці.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 видів, напрямів роботи (спеціалізації) суб’єктів діяльності у
сфері юриспруденції;
 провідних юридичних компаній та успішних юристів в Україні;
 чинних нормативно-правових актів у сфері надання юридичної
допомоги в Україні;
 правового статусу суб’єктів юридичного консультування та
студентів юридичної клініки;
 сутності та загальних ознак етапів роботи у справі: аналізу фактичних та юридичних обставин у справі; уточнення питань та аналіз
додатково наданих доказів; вироблення позиції у справі; опрацювання та вирішення питання; складання процесуальних документів; консультування клієнта; представництва інтересів клієнта;
 основних проблем, що мають місце у сучасній юридичній
практиці.
Уміння:
 визначати місце юридичних клінік у сфері надання юридичних
послуг;
 характеризувати юридичне консультування як напрям діяльності юридичної клініки;
 аналізувати складові різних етапів консультування в юридичній клініці;
 характеризувати залучення до процесу консультування керівників, викладачів, студентів юридичної клініки;
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 прогнозувати перспективи розвитку юридичної практики в
Україні.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання цієї
теми заплановано 2 години лекційного заняття. Методологічна база
цієї теми практично застосовується при розкритті наступних тем
модуля.
Лекція (2 години)
План навчального заняття:
1. З’ясування сутності і видів юридичної практики в Україні
(15 хвилин).
2. Характеристика юридичної практики у діяльності юридичної
клініки (15 хвилин).
3. Формування знань про правове регулювання і перспективи
юридичної практики в Україні у частині надання безкоштовної правової допомоги (20 хвилин).
4. Формування знань про організацію і алгоритмування на різних
етапах роботи над справою в юридичній клініці (40 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. З’ясування сутності і видів юридичної практики в Україні
(15 хвилин).
На початку заняття викладач акцентує увагу на важливості матеріалу теми для подальшого опрацювання другого модуля.
Далі для загального усвідомлення сутності юридичної практики
викладач пропонує в режимі МОЗКОВОГО ШТУРМУ (рекомендовано отримати близько 20 відповідей) назвати, які прояви юридичної
практики (юридичні послуги) є в Україні. Рекомендується, щоб форма відповіді була такою: один учасник заняття називає вид юридичної
практики (як опис дій), інший – конкретні юридичні професії, які цю
роботу проводять.
Після обговорення викладач узагальнює отримані результати і робить висновок про сутність юридичної практики, її значення для гарантування прав людини, узагальнює інформацію про вітчизняний
ринок юридичних послуг.
2. Характеристика юридичної практики у діяльності юридичної клініки (15 хвилин).
Для розгляду цього питання пропонується зробити змістовний перехід до місця юридичних клінік у числі суб’єктів надання юридичних послуг в Україні (це може зробити бажаючий студент або викладач).
Для чіткого співставлення послуг юридичної клініки з іншими
суб’єктами рекомендовано скласти і заповнити таку таблицю.
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Таблиця 1
Послуги юридичної клініки порівняно з іншими юридичними
послугами в Україні
Юридичні послуги

Їх відображення в діяльності
юридичної клініки

Складати таблицю викладачеві можуть допомогти учасники заняття.
Після цього викладач робить висновок про юридичні клініки як
особливі суб’єкти юридичної практики в Україні, акцентує увагу на
принципі безоплатності юридичної практики, що здійснюється юридичною клінікою.
3. Формування знань про правове регулювання і перспективи
юридичної практики в Україні у частині надання безкоштовної
правової допомоги (20 хвилин).
За допомогою методу ПРЕЗЕНТАЦІЇ з залученням студентів до
доповнень відомого їм матеріалу викладач ознайомлює аудиторію з
основними положеннями нормативно-правових актів, які регулюють
надання юридичної допомоги в Україні.
Особливу увагу доцільно приділити формуванню системи безоплатної допомоги і опису дій юридичних клінік як одного з її потенційних суб’єктів.
4. Формування знань про організацію і алгоритмування на різних етапах роботи над справою в юридичній клініці (40 хвилин).
Для вступу у розгляд цього важливого питання теми викладач
оперативно з’ясовує, хто саме (які суб’єкти) залучаються до процесу
юридичного консультування у діяльності юридичної клініки (студенти, консультанти і координатори (адміністратори), викладачі-куратори, керівник юридичної клініки, інші особи).
Після цього доцільно працювати за процедурою методу СТОПКАДР. Викладач розповідає про конкретні етапи роботи над справою
в юридичній клініці (безперервна розповідь має бути розрахована на
20–25 хвилин), але не називає осіб, які виконують діяльнісні складові
кожного етапу роботи. Цих осіб мають назвати студенти, зупинивши
викладача командою «Стоп». Під час кожної зупинки викладач коментує назване уточнення. Якщо студенти недостатньо часто зупиняють
і називають осіб персоналу юридичної клініки, викладач в кінці розповіді про кожний етап роботи над справою детально вказує, як задіяні в цих діях працівники юридичної клініки.
Розповідаючи це, важливо детально охарактеризувати кожний
етап роботи над справою: 1) отримання інформації у справі; 2) аналіз
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фактичних та юридичних обставин у справі; 3) вироблення позиції у
справі; 4) складання змісту консультації; 5) складання процесуальних
документів; 6) консультування клієнта; 7) представництво інтересів
клієнта.
В кінці розповіді, разом з бажаючими студентами, викладач узагальнює складові роботи усіх членів юридичної клініки: консультантів, координаторів, кураторів і керівників.
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Тема 9. Отримання інформації та вироблення позиції
у справі
Поняття, види та джерела інформації у справі. Шляхи отримання
інформації у справі.
Попереднє спілкування з клієнтом телефонном. Порядок спілкування за допомогою телефону. Документування інформації, отриманої шляхом телефонного спілкування. Призначення дати інтерв’ювання. Попередження про необхідність прийти вчасно і з необхідними
документами.
Інтерв’ювання клієнта. Зустріч. Попереднє знайомство та налагодження контакту. Документальне оформлення письмового і усного
звернення. Отримання інформації. З’ясування питань. Виокремлення
основної та додаткової інформації. Отримання доказів та інших документів у справі. Завершення прийому клієнта.
Прийом письмового звернення клієнта (листа чи іншого письмового звернення). Документальне оформлення письмового звернення
клієнта. Лист як джерело інформації у справі. Опрацювання письмового звернення та доданих документів. Виокремлення запитань, основної та додаткової інформації.
Аналіз фактичних, юридичних обставин у справі та інших документів. Збір інформації та доказів, їх види. Уточнення фактичних обставин справи та вимог законодавства. Ознайомлення з матеріалами
справи. Опрацювання чинного законодавства. Уточнення запитань.
Визначення позиції у справі. Поняття позиції у справі, основні вимоги. Етапи вироблення позиції у справі. Оцінка складності вирішуваних питань та вимог клієнта. З’ясування можливостей вирішення
справи клієнта. Оцінка вимог клієнта. Етичні засади позиції у справі.
Оцінка правових і неправових рішень. Оцінка можливості позасудового (позаінституційного) вирішення питань клієнта як особливий
етап вироблення позиції у справі. Визначення позитивних і негативних наслідків реалізації позиції у справі. Прийняття рішення про позицію у справі.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Дослідити шляхи
отримання інформації у справі, сформувати навички інтерв’ювання
клієнта та опрацювання письмового звернення, набути навичок правильно визначати позицію у справі.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 поняття, значення та цілей інтервіювання клієнта;
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 шляхів отримання інформації у справі;
 основних правил та порядку телефонного спілкування з клієнтом для попереднього з’ясування звернення;
 порядку документування інформації, отриманої телефоном;
 процедури прийому та інтерв’ювання клієнта;
 психологічних закономірностей інтерв’ювання клієнта;
 документального оформлення письмового і усного звернення
клієнта;
 процедури опрацювання листа та інших доданих до листа документів;
 загальної сутності і значення позиції у справі;
 видів позиції у справі;
 етапів вироблення позиції у справі;
 етичних засад виробленої позиції у справі;
 критерії щодо можливості чи неможливості позасудового (позаінституційного) вирішення питання клієнта;
 можливих варіантів альтернативних дій клієнта для досягнення
мети.
Вміння:
 ефективно спілкуватися з клієнтом по телефону для надання
йому правової допомоги;
 правильно здійснювати інтерв’ювання клієнта;
 вміло вести спілкування з клієнтом та іншими особами в інтересах справи;
 коректно та чітко ставити запитання;
 активно вислуховувати клієнта;
 правильно отримувати та опрацьовувати інформацію у справі в
інтересах клієнта;
 документувати інформацію, отриману під час прийому клієнта;
 приймати та опрацьовувати письмове звернення (лист чи інше
письмове звернення);
 оцінювати додаткові вимоги клієнта та можливості їх вирішення;
 аналізувати етичні засади позиції у справі;
 вирішувати справу клієнта у позасудовому (позаінституційному) порядку;
 чітко обґрунтовувати і обирати позицію у справі.
Навички:
 практичного застосування етапів інтерв’ювання клієнта;
 знаходити джерела інформації у матеріалах, наданих клієнтом;
 спонукання клієнта до надання необхідних у справі доказав;
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 виокремлення основного від другорядного при інтерв’юванні;
 впорядкування інформації у справі;
 формулювання запитань щодо справи;
 спілкування з клієнтами, які мають різні особливості (психологічні, фізіологічні);
 опрацювання справи залежно від інтересів клієнта;
 аналізу справи та прийняття позиції у справі;
 оцінки вимог клієнта;
 планування роботи над справою;
 розробки альтернативних варіантів вирішення справи клієнта;
 визначення позитивних та негативних наслідків рішень у справі.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання цієї теми заплановано 2 години семінару, 2 години практичного заняття та
2 години самостійної роботи.
На практичне заняття готується справа, робота з якою в подальшому буде завданням на індивідуальну роботу з теми 13 і яка буде
виконуватись у тому ж складі груп, як на практичному занятті. Справа має складатися з нейтрально викладеної фабули, переліку додатків
(документів, актуальних для різних сторін справи), переліку законодавчих актів (витягів) щодо справи. Для якісної роботи з опрацювання справи необхідно уважно дотримуватись інструкцій, наданих щодо
кожного етапу роботи на практичному занятті.
Семінарське заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Визначення сутності інтерв’ювання клієнта та з’ясування його
цілей (20 хвилин).
2. Формування знань про процедури інтерв’ювання клієнта
(25 хвилин).
3. Формування навичок практичного проведення інтерв’ювання
клієнта (45 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Визначення сутності інтерв’ювання клієнта та з’ясування
його цілей (20 хвилин).
За методом АСОЦІАЦІЇ кожний учасник заняття по черзі висловлює особисте розуміння терміну «інтерв’ювання клієнта», його значення для роботи у справі або цілі.
Після записання на дошці усіх варіантів викладач разом зі студентами визначає оптимальний термін «Інтерв’ювання клієнта» та
порівнює його ознаки із іншими названими визначеннями.
Важливим складником заняття є усвідомлення цілей інтерв’ювання. Для цього викладач пропонує в режимі МОЗКОВОГО ШТУРМУ
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оптимізувати перелік раніше названих цілей – довести його до 3–5
пунктів шляхом видалення другорядних цілей, усунення дублювання,
об’єднання надмірно дрібних цілей. Після оптимізації переліку цілей
інтерв’ювання викладач пропонує ще раз обговорити ті цілі, які визнані основними та порівняти їх із тими, які наводяться у джерелах
(отримання максимально повної інформації у справі, укладення зобов’язальних відносин, психологічна оцінка клієнта).
Альтернативний варіант 1
Роботу з оптимізації цілей інтерв’ювання можна також провести,
застосувавши метод РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ з подальшим обговоренням.
2. Формування знань про процедури інтерв’ювання клієнта
(25 хвилин).
Викладач мотивує слухачів до роботи за цим питанням, запропонувавши висловитися бажаючих щодо складових етапів інтерв’ювання клієнта.
Після вислуховування пропозицій формує перелік етапів, які будуть
розглядатися на занятті. Рекомендовано розглядати такі етапи:
1) зустріч і налагодження контакту з клієнтом; 2) отримання інформації
у справі; 3) завершення інтерв’ю і формулювання домовленостей.
Потім доцільно об’єднати учасників заняття у 3 (6) МАЛИХ ГРУП
і надати кожній групі один з етапів інтерв’ювання клієнта на опрацювання. Час групової роботи – 7 хвилин. Після його завершення відбувається обговорення і формування конкретного насичення кожного з
етапів.
Паралельно з цим за 10 хвилин до завершення роботи з числа учасників заняття обирається студент, який бажає грати роль клієнта під
час розгляду наступного питання. Йому видається для ознайомлення
підготоване викладачем завдання щодо інтерв’ювання (інформація,
яку він зможе повідомити при інтерв’юванні та особливості поведінки під час інтерв’ю). Рекомендовано обирати для інтерв’ю роль складного клієнта.
Альтернативний варіант 2
Для опрацювання етапів інтерв’ювання клієнта можливо працювати за методом НАВЧАЮЧИ – ВЧУСЯ. Для цього викладач завчасно
готує процедуру застосування кожного з етапів інтерв’ювання за допомогою літератури (2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17) та роздає його на
опрацювання кожній з 3 (6 груп), після чого всі працюють за процедурою названого методу.
Після завершення переказу кожного етапу викладач організовує
детальну РЕФЛЕКСІЮ.
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3. Формування навичок практичного проведення інтерв’ювання клієнта (45 хвилин).
Із числа групи обираються 2 бажаючих студенти, які бажають грати роль консультантів юридичної клініки та проводити інтерв’ю з
раніше обраним «клієнтом».
Поки готується «клієнт» (викладач може остаточно допомогти йому в опануванні інструкцій), «консультанти» організовують на власний розсуд місце інтерв’ювання. Інша група (у складі раніше сформованих МАЛИХ ГРУП) у цей час може уточнити складові інтерв’ювання, адже потім буде оцінювати його проведення.
Після цього відбувається інтерв’ювання: викладач робить останні
інструкції (акцентує увагу «консультантам» – на правильності проведення процедури, іншим студентам – щодо контролю і фіксації позитивних моментів і недоліків інтерв’ювання під час його проведення та
категорично застерігає від втручання у РОЛЬОВУ ГРУ та передає
управління заняттям «консультантам».
За процедурою РОЛЬОВОЇ ГРИ відбувається інтерв’ювання клієнта. У цей час (до 25 хвилин) усі інші учасники заняття працюють за
методом АКВАРІУМ, ніяк не заважаючи учасникам гри.
Після того як «консультанти» завершили інтерв’ю, викладач пропонує працювати таким чином: у кожній з МАЛИХ ГРУП формується
остаточний перелік позитивних та негативних моментів щодо проведення інтерв’ю; «консультанти» у цей час формулюють їх розуміння
анотації справи (інформація у справі та питання (завдання) клієнта).
На цю роботу надається 7 хвилин.
Потім «консультанти» презентують своє бачення анотації справи,
а «клієнт» з допомогою викладача і бажаючих студентів уточнює
правильні відповіді.
Потім кожна з груп у режимі методу КОЛО ІДЕЙ називає позитиви і негативи проведеного інтерв’ювання, причому «консультанти» і викладач можуть конструктивно відреагувати на кожну
названу тезу.
Якщо залишиться час, викладач може розповісти про особливості
ортимання інформації у справі шляхом письмового звернення клієнта
та акцентувати увагу на важливості попереднього телефонного спілкування з клієнтом перед його візитом на інтерв’ювання.
Альтернативний варіант 3
Після інтерв’ювання за основним варіантом його аналіз можна
провести за методом КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА. В такому разі обговорення буде цікавим і конструктивним.
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Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування навичок опрацювання справи залежно від інтересів
клієнта (20 хвилин).
2. Формування навичок планування роботи над справою (25 хвилин).
3. Формування навичок аналізу справи (пошук варіантів вирішення справи клієнта) (35 хвилин).
4. Формування навичок визначення позиції у справі і завдань з її
доведення (10 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Формування навичок опрацювання справи залежно від інтересів клієнта (20 хвилин).
На самостійну роботу з теми виносяться питання щодо опрацювання справи: аналізу матеріалів та формування позиції у справі (2,
4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17).
Для роботи на занятті завчасно слід підготувати навчальну справу,
яка передбачає наявність 3–4 приблизно рівнозначних позицій учасників справи (детальні вимоги до такої справи див. у концепції навчальних занять з теми 13 «Представництво інтересів клієнта у різних
інституціях»).
Викладач формує МАЛІ ГРУПИ студентів залежно від кількості
учасників справи, яку підготовано для опрацювання, і визначає, яку
позицію займатиме кожна група (як правило, утворюються групи
«позивачів», «відповідачів», «третіх осіб», «свідків», «суду»).
Кожна група отримує нейтрально сформовану фабулу справи (без
додатків) для ознайомлення і має протягом 12 хвилин її переформулювати залежно від позиції (в інтересах) того учасника справи, якого
представлятиме група. Група «суддів» має на меті відсортувати інформацію з позиції об’єктивної істини та всесторонності.
Після виконання завдання викладач підходить до груп і обговорює
напрацювання з їх учасниками так, щоб дотриматись таємниці роботи
кожної групи.
2. Формування навичок планування роботи над справою
(25 хвилин).
У кожній МАЛІЙ ГРУПІ необхідно скласти узагальнений перелік
юридичних фактів справи з позиції тієї сторони, яку вони представляють, і визначити ті дані (докази), які необхідно додатково отримати
для роботи зі справою. Група «суддів» складає таблицю з позиції
об’єктивної істини.
Ці дані оформлюються у такій таблиці.
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Таблиця 1
Перелік наявних фактів у справі і тих, які необхідно отримати
Факт

Чим підтверджений

Що необхідно отримати
додатково

На запрошення кожної МАЛОЇ ГРУПИ (під час виконання завдання) викладач перевіряє це завдання (знову з дотриманням таємниці і
без допомоги жодній з груп) і надає додатки до справи, про які попросить група. Якщо вимагається документ, який не розроблений викладачем для цієї справи, він може надати пояснення, про що могла б
дізнатися група у цьому документі і рекомендувати групі самостійно
його виготовити до розгляду теми 13.
3. Формування навичок аналізу справи (пошук варіантів вирішення справи клієнта) (35 хвилин).
Розгляд цього етапу розпочинається із надання групам для ознайомлення витягів з нормативно-правових актів, які регулюють відносини у справі.
Після ознайомлення із законодавством кожна МАЛА ГРУПА щодо
інтересів своєї сторони аналізує інформацію у справі шляхом узагальнення фактів за допомогою таблиці.
Таблиця 2
Аналіз фактичних обставин справи
Факт

Доведений
чи спростовний

Про що свідчить для учасника
справи

Група «суддів» складає таблицю з позиції об’єктивної істини. Для
виконання цього завдання їм відводиться 12–15 хвилин.
Після виконання цього завдання викладач на запрошення кожної групи
перевіряє виконане завдання, не розголошуючи іншим групам результати
і не допомагаючи, за винятком особливих випадків, жодній групі.
4. Формування навичок визначення позиції у справі і завдань з
її доведення (10 хвилин).
На підставі виконаних завдань у попередніх етапах, кожна група
спільно з викладачем і після його затвердження формулює свою позицію у справі і завдання з додаткової підготовки її до судового засідання (ці завдання необхідно виконати до початку розгляду теми 13
«Представництво інтересів клієнта у різних інституціях», як завдання
для індивідуальної роботи17).

———————
17

Додатково див. методику виконання індивідуальної роботи до теми 13.
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Кожній групі рекомендовано надати усні і письмові завдання (судова промова і позовна заява, заперечення на позов тощо).
На завершення заняття викладач обов’язково попереджає усіх учасників про конфіденційність роботи над справою стосовно інших
МАЛИХ ГРУП, адже розголошення позицій групи іншим (наприклад,
позиції позивача – групі «відповідачів») призведе до нівелювання
інтересу роботи над справою.

Література до теми 9
1. Адвокатская деятельность: Учеб.-практич. пособие / Под общ. ред.
канд. юр. наук В. Н. Буробина.– М.: «ИКФ «ЗКМОС», 2003.
2. Ахмед Ш. Интервьюирование клиента: необходимые учебные пособия. Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое
юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– Москва, 2000 (за матеріалами сайту http://www.lawclinic.ru/library/).
3. Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. Науково-практичний коментар
до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність: Зб. нормат. актів; Коментар / Академія адвокатури
України.– К.: Юрінком Інтер, 2003.
4. Єлов В. Формування окремих професійних навичок юриста роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів: навчальний посібник для студентів та
викладачів юридичних вузів, практикуючих юристів.– Луцьк: РВВ «Вежа», 2003.
18
5. Законодавство України .
6. Мізанур Р. Інтерв’ювання та консультування клієнтів юридичною клінікою: методика і тактика проведення // Матеріали конференції.– Київ,
26 березня 2004 р.
7. Мэйхерн К. Курсы выработки профессиональных навыков адвокатов.
Интервьюирование, собеседование с клиентом: предлагаемый план занятия.
Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое
юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– Москва, 2000 (за матеріалами сайту http://www.lawclinic.ru/library/).
8. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения.–
М.: Дело, 2001.– 416 с.
9. Рафид М. Интервьюирование клиента (раздаточный материал для
студентов). Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– Москва, 2000
(за матеріалами сайту http://www.lawclinic.ru/library/).
10. Рахман М. Интервьюирование клиента: необходимые учебные пособия и материалы. Материалы методического семинара для преподавателей
«Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– Москва,
2000 (за матеріалами сайту http://www.lawclinic.ru/library/).

———————
18

З цієї теми акти законодавства будуть залежати від обраної справи, тому
перелік конкретних актів не наводиться.

84

11. Самолюк В. Юридична практика: основи ефективного консультування. Навч.-метод. посіб.– Острог: Видавництво НУ «Острозька академія»,
2005.– 76 с.
12. Живулина Тамара. Интервьюирование Климента. Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– Москва, 2000 (за матеріалами сайту
http://www.lawclinic.ru/library/).
13. Тэнфорд А. Дж. Проведение опроса (фрагменты). Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– Москва, 2000 (за матеріалами сайту
http://www.lawclinic.ru/library/).
14. Упражнения по интервьюированию. Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря
2000 г.– Москва, 2000. (за матеріалами сайту http://www.lawclinic. ru/library/).
15. Циммерман К., Вотс Ш. Рекомендації ВОЗ стосовно дотримання
етики та гарантування безпеки при проведенні інтерв’ю з жінками, які постраждали внаслідок торгівлі людьми / Всесвітня організація охорони здоров’я; Британська Рада; Міністерство закордонних справ Великої Британії.–
Б. м., 2003.– 29 с.
16. Юридическая клиника: Опыт практического обучения юристов:
Учеб.-метод. пособие / А. В. Байков, А. В. Васильев, Л. А. Воскобитова,
П. Дуглас и др.– СПб.: Равена, 1999.– 368 с.

Інтернет-джерела
17. www.lawclinic.ru – російський сайт юридичних клінік, на якому розміщені матеріали російських конференцій та семінарів з юридичної клінічної
освіти, література в електронному вигляді з приводу інтерв’ювання.
18. www.legalclinics.org.ua – сайт Асоціації юридичних клінік України (в
розділі бібліотека та документи є посилання на корисну літературу з цієї
теми).
19. www.legiteam.ws – сайт Міжнародного юридичного центру (нормативні документи, корисна інформація для юридичного консультування, проведення інтерв’ювання).
20. www.ulf.com.ua – сайт бібліотеки Української правничої фундації, на
якому розміщені матеріали стосовно діяльності юридичних клінік.
21. www.law.edu.ru – федеральний правовий портал «Юридична Росія»
(корисні для юридичного консультування документи в електронному вигляді).
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Тема 10. Методика вирішення галузевих правових питань
Загальні закономірності вирішення юридичною клінікою галузевих правових питань. Опрацювання законодавства та іншої літератури. Врахування норм матеріального та процесуального права у процесі вирішення галузевих справ.
Ознайомлення з матеріалами галузевих справ: ознайомлення з інформацією та документами у справі; уточнення питань, які потрібно
вирішити. Особливості стратегії і тактики реалізації прийнятої позиції у різних справах. Закономірності реалізації обраної позиції: прискорення вирішення питання, тактика затягування вирішення справи,
принцип опори на клієнта в реалізації обраної позиції у справі. Уточнення позиції у справі. Ознайомлення клієнта з позицією у справі та
варіантами її вирішення.
Порядок опрацювання визначених питань у діяльності юридичної
клініки. Вимоги до складання відповіді на кожне питання. Порядок та
вимоги до письмового оформлення консультації клієнту. Складання
консультації. Зміст письмової консультації: анотація справи, аналіз
обставин справи і пояснення правових засад їх кваліфікації (пояснення закону), додатки. Консультування з викладачем, практикуючим
юристом чи координатором; перевірка справи.
Класифікація галузевих правових питань: адміністративні, цивільно-правові, кримінально-правові, комплексні (адміністративні, цивільно-правові, кримінально-правові, інші).
Опрацювання цивільно-правових питань. Компетенція студентів і
викладачів юридичної клініки у вирішенні цивільно-правових питань.
Представництво інтересів клієнта у цивільних справах. Цивільні процесуальні строки. Визначення підвідомчості та підсудності цивільних
справ. Сторони та треті особи у цивільному процесі. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Строки оскарження рішень.
Опрацювання адміністративних справ. Компетенція студентів і викладачів юридичної клініки у вирішенні адміністративних питань.
Правосуддя в адміністративних справах. Правова допомога у процесі
вирішення справ в адміністративному суді. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. Строк звернення
до адміністративного суду. Учасники в адміністративному процесі.
Форма і зміст адміністративного позову. Строки оскарження рішень.
Опрацювання кримінально-правових справ. Компетенція студентів
і викладачів юридичної клініки у вирішенні кримінально-правових
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питань. Визначення підслідності та підсудності кримінальних справ.
Учасники кримінального процесу. Види питань, що можуть бути вирішеними студентами юридичної клініки.
Сутність та перспективи альтернативного вирішення спорів. Вирішення питання у досудовому порядку. Сильні та слабкі сторони у
справі. Переговори, медіація та інші шляхи вирішення спорів альтернативними (позаінституційними) способами. Види стратегії: укласти
мирову угоду, переконати позивача відмовитися від позову; унеможливити виконання рішення суду на користь позивача (відповідача).
Концепція опрацювання матеріалу теми: Усвідомити хід
розв’язання і отримати навички практичного вирішення юридичних
справ різних галузей.
Кваліфікаційна характеристика теми
Знання:
 порядку попереднього ознайомлення з матеріалами справи залежно від галузі справи;
 поняття доказів, їх видів, шляхів збору доказів, підстав звільнення від доказування
 порядку опрацювання законодавства та іншої літератури для
надання юридичної консультації
 стратегії і тактики реалізації прийнятої позиції у галузевих
юридичних справах;
 компетенції студентів і викладачів юридичної клініки у вирішенні галузевих правових питань;
 процесуальних строків у вирішенні справ різних правових галузей
 строків оскарження рішень у справах;
 підвідомчості та підсудності у адміністративних, цивільних та
кримінальних справах
 правового статусу сторін та третіх осіб у цивільному процесі
та способів його реалізації;
 правового статусу сторін та третіх осіб у адміністративному
судочинстві та способів його реалізації;
 правового статусу сторін у кримінальному процесі та способів
його реалізації;
 порядку та вимог, що ставляться до письмового оформлення
консультації клієнту;
 визначення сильних та слабких сторін у справі;
 поняття переговорів та медіації у процесі вирішення спорів.
Уміння:
 уточнювати питання, які потрібно вирішити;
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 оцінювати збір додаткових доказів та визначати їх належність
та допустимість;
 опрацювувати законодавство та іншу літературу для вирішення справ;
 правильно визначати компетенцію студентів і викладачів юридичної клініки у вирішенні адміністративно-, цивільно- та кримінально-правових питань;
 оформлювати представництво інтересів клієнта;
 визначати і використовувати процесуальні строки;
 визначати підвідомчість та підсудність справ;
 правильно формулювати відповідь клієнту;
 ефективно консультуватися з викладачем, практикуючим юристом чи координатором;
 вирішувати спори у досудовому порядку;
 визначати сильні та слабкі сторони клієнта та сторін;
 виявити і пояснити клієнту всі можливі варіанти розв’язання
його проблеми;
 орієнтуватися в нормативно-правових актах у справі;
 знаходити правову основу для надання консультації і рішення питання клієнта.
Навички:
 ознайомлення з матеріалами справи;
 роботи із конкретизованою інформацією;
 визначення стратегії і тактики реалізації прийнятої позиції у
справі;
 визначення позитивних та негативних наслідків рішень у
справі;
 ознайомлення з інформацією та документами у справі;
 уточнення питань (завдань), які потрібно вирішити;
 уточнення позиції у справі;
 ефективного використання доказів;
 практичного письмового оформлення консультації клієнту.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання теми
виділено 4 години індивідуальної та 4 години самостійної роботи,
які чітко сплановані для набуття знань, умінь та навичок з теми.
Індивідуальна робота кожного слухача буде перевірятись під час
модульного контролю, на який з названої теми виноситься виконання творчого завдання. Виконані завдання потрібно подати викладачу для перевірки до початку розгляду теми 12 «Консультування клієнта».
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Індивідуальна робота (4 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи:
1. Ознайомлення зі справою та формулювання анотації звернення.
Викладач завчасно готує і роздає для вирішення таку кількість
справ різних правових галузей, щоб кожну справу вирішувало не більше ніж два студенти (для цього їх доцільно об’єднати у пари). Справи
бажано обирати у виді листів (письмових звернень), причому для
бажаючих студентів можна запропонувати вирішувати справу із їх
власного життя, лише попередньо погодивши її з викладачем.
Опрацювання цього питання розпочинається з повторення етапів
вирішення справи (алгоритму роботи у справі). Для цього студенти
повинні самостійно повторити матеріал теми 8 і опрацювати рекомендовану літературу. Потрібно також ознайомитись із правилами опрацювання письмових і усних звернень, які встановлені у юридичній
клініці, чи дотримання яких випливає із вимог чинного законодавства.
Очікуваний результат. Після ознайомлення зі справою кожна пара
студентів готує анотацію справи за наявності таких складових:
1) інформативна частина (чіткий і повний виклад юридично значимих
обставин справи); 2) клопотальна частина (формулювання конкретних юридичних питань (завдань) клієнта).
Важливий момент: завдання оформлюється письмово у форматі
Microsoft Word.
2. Опрацювання законодавства і вирішення справи.
Кожний робочий колектив опрацьовує для вирішення усіх поставлених завдань справи законодавчі та підзаконні акти.
Очікуваний результат. Результатом дослідження законодавства
буде усне формулювання відповіді на звернення.
Важливий момент: на цьому етапі можна погодити з викладачем
зміст відповіді і запропоновані шляхи подальших дій у справі. Для виконання творчого завдання виділяється самостійна робота з теми.
3. Письмове формулювання відповіді у справі.
Знайдені відповіді необхідно письмово оформити для клієнта.
Очікуваний результат. Кожна пара студентів сформулює і надрукує відповіді на усі питання клієнта.
Важливий момент: 1) відповідь має бути викладена доступною
мовою, і заснована на опрацьованих нормах законодавства; 2) у консультації рекомендується розділяти відповіді на окремі питання (завдання) клієнта за порядковими номерами; 3) консультація друкується
у форматі Microsoft Word.
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4. Визначення необхідності і складання процесуальних документів у справі.
Як правило, запропоновані шляхи вирішення справи клієнта передбачають звернення до державних органів, до суду чи до недержавних організацій. Кожне з них рекомендується супроводжувати складеним документом (заявою, позовною заявою, претензією тощо), які
оформлюються як додатки до консультації.
Очікуваний результат. Кожна пара, яка працювала над окремою
справою готує і подає для перевірки складені документи щодо справи.
Важливий момент: 1) додатки у справі мають бути максимально
готовими для використання клієнтом, а не шаблонами документів;
2) увесь виконаний обсяг роботи з теми у вигляді консультації (анотація, відповідь, додатки) необхідно виконати у форматі Microsoft
Word із зазначенням внеску кожного у спільні результати та подати
на перевірку викладачеві.
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з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальній справі (для юридичних
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9. Гранін В. Л. Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Одеська національна юридична академія.– О., 2005.
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викладачів юрид. вузів, практикуючих юристів.– Луцьк: РВВ «Вежа»,
2003.
11. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та
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Національний ун-т внутрішніх справ.– Х., 2004.
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З цієї теми акти законодавства будуть залежати від обраної справи, тому
перелік конкретних актів не наводиться.
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Інтернет-джерела
30. lawclinic.ru – російський сайт юридичних клінік, на якому розміщені
матеріали російських конференцій та семінарів з юридичної клінічної освіти,
література в електронному вигляді з приводу методики вирішення галузевих
справ та альтернативного вирішення спорів.
31. www.legalclinics.org.ua – сайт Асоціації юридичних клінік України (в
розділі бібліотека та документи є посилання на корисну літературу з цієї
теми).
32. www.legiteam.ws – сайт Міжнародного юридичного центру (нормативні документи, корисна інформація для юридичного консультування, проведення інтерв’ювання).
33. www.law.edu.ru – федеральний правовий портал «Юридична Росія»
(корисні для юридичного консультування документи в електронному вигляді).
34. www.livinglaw.spb.ru – сайт російського центру громадянської та
правової освіти (розміщені сценараї, порядок проведення навчальних судів з
цивільних та кримінальних справ, навчально-методичні матеріали до них,
матеріали з проведення медіації та альтернативного вирішення спорів).
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Тема 11. Юридична техніка та складання процесуальних
документів
Поняття юридичної техніки. Елементи юридичної техніки: засоби,
правила та прийоми юридичної техніки. Поняття та використання
юридичних конструкцій.
Поняття та види юридичних документів. Єдність та внутрішня логіка нормативного документа. Законотворчі помилки та їх наслідки.
Техніка правотворчості. Критерії якості нормативно-правового акта:
соціальні, юридичні, логічні та мовні. Методика ефективного аналізу
юридичних документів. Вимоги до юридичних документів та наслідки їх недотримання. Реквізити юридичних документів. Внутрішня
структурна будова документа. Процес підготовки юридичних документів та його етапи.
Засоби оформлення юридичних документів. Загальносоціальні засоби оформлення юридичних документів: мова, знаки, поняття, судження, тощо. Речення як елемент юридичного документа. Спеціально-юридичні засоби оформлення юридичних документів: юридична
термінологія, юридичне поняття, правова конструкція інші правові
явища. Особливості їх використання. Технічні засоби оформлення
юридичних документів: схема документа, порядок оформлення, наявність та розміщення реквізитів, тощо.
Правила юридичної техніки, їх значення при складанні та оформленні документів. Стилі викладу правового матеріалу. Прийоми юридичної техніки як способи забезпечення ефективного документування. Використання логічних прийомів у процесі створення юридичних
документів: закон тотожності, закон непротиріччя, закон виключного
третього, визначення як логічний прийом. Етика юридичного письма.
Загальна характеристика юридичних документів. Поняття процесуальних документів, їх ознаки та види. Структура, призначення та
роль процесуальних документів у роботі правника. Етапи роботи зі
складання документа. Правила складання процесуальних документів.
Вимоги до оформлення та змісту документа. Відмінності в роботі з
документами кримінально-правового та цивільно-правового характеру.
Сутність, особливості, призначення, зміст та форма позовної заяви. Вимоги до складання позовної заяви. Апеляційна скарга: призначення, форма та порядок складання. Реквізити і тактичні основи складання звернень громадян. Порядок складання звернень до органів,
підприємств, установ різних форм власності.
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Концепція опрацювання матеріалу теми: Пояснити сутність засобів та прийомів юридичної техніки, як способів забезпечення ефективної юридичної роботи, навчити використовувати положення юридичної техніки в діяльності юридичної клініки.
Сформувати навички складання процесуальних документів: позовної заяви, апеляційної скарги, звернень громадян до державних органів, підприємств та установ.
Кваліфікаційна характеристика теми
Знання:
 сутності елементів юридичної техніки;
 правил юридичної техніки;
 видів юридичних документів;
 критеріїв визначення якості нормативно-правового акта;
 вимог до юридичних документів та наслідків їх недотримання;
 реквізитів юридичних документів;
 засобів оформлення юридичних документів;
 поняття, видів, ознак процесуальних документів;
 правил складання процесуальних документів;
 сутності та форми позовної заяви;
 особливостей складання та подання апеляційної скарги;
 реквізитів та основ складання звернень громадян.
Уміння:
 користуватися засобами юридичної техніки;
 користуватися загальносоціальними, спеціально-юридичними
та технічними засобами оформлення документів;
 застосовувати правила юридичної техніки під час роботи з документами в юридичній клініці;
 характеризувати нормативно-правовий акт з позицій якості;
 визначати та знаходити законотворчі помилки;
 визначати вид та необхідні реквізити процесуальних документів;
 правильно обирати тактику складання процесуального документа;
 правильно складати процесуальні документи.
Навички:
 аналізу документів з позицій дотримання під час їх складання
правил юридичної техніки;
 знаходження в документі загальносоціальних, спеціальноюридичних та технічних засобів оформлення документів, пояснення
їх використання;
 складання позовних заяв та інших процесуальних документів.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання цієї
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теми заплановано 2 години семінарського та 2 години практичного
заняття.
Семінарське заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. З’ясування питання про сутність і призначення юридичної техніки (15 хвилин).
2. Ознайомлення з прийомами, правилами та засобами юридичної
техніки (25 хвилин).
3. Формування вміння визначати недотримання правил, прийомів
і засобів юридичної техніки (20 хвилин).
4. Застосування прийомів, правил та засобів юридичної техніки
при складанні локального акта юридичної клініки (30 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. З’ясування питання про сутність і призначення юридичної
техніки (15 хвилин).
Викладач мотивує аудиторію за допомогою методу АСОЦІАЦІЇ,
запитуючи в слухачів про те, з чим у них асоціюється поняття юридичної техніки, як вони її розуміють. Після цього можна поставити
запитання щодо того, як можна розуміти юридичну техніку в широкому та вузькому значенні.
Після цього слухачам пропонується попрацювати в МАЛИХ
ГРУПАХ та визначити кожній команді, в яких сферах застосовується
юридична техніка. Підсумувати РОБОТУ В МАЛИХ ГРУПАХ можна
за допомогою методу ДЕРЕВО РІШЕНЬ.
Альтернативний варіант 1
Рекомендується за допомогою МОЗКОВОГО ШТУРМУ визначити
поняття юридичної техніки. Після цього слухачі об’єднуються в чотири МАЛІ ГРУПИ, кожна з яких отримує різне завдання: визначити,
яку роль та значення може виконувати юридична техніка в роботі
1) Верховної Ради України, 2) прокуратури, 3) практикуючого юриста, 4) юридичної клініки.
Після п’ятихвилинної роботи в МАЛИХ ГРУПАХ відбувається загальне обговорення – кожна команда представляє тези, а інші групи
намагаються доповнити їх.
2. Ознайомлення з прийомами, правилами та засобами юридичної техніки (25 хвилин).
Викладач видає аудиторії завчасно підготовані видаткові матеріали
про прийоми, правила та засоби юридичної техніки (див. джерела: 2, 3,
11, 12, 15), з якими слухачі ознайомлюються протягом 8–10 хвилин.
Доцільно застосувати такі дефініції. Прийоми юридичної техніки –
це способи правотворчості та правозастосування, тобто, юридичні
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форми діяльності, конкретні дії, які застосовуються, створення та
реалізації норм права. До основних прийомів юридичної техніки належать: юридичні конструкції, правові презумпції, правові фікції,
правові преюдиції, класифікації, правові символи та інші. Прийоми
використовуються, наприклад, під час захисту клієнта в суді або під
час проведення медіації.
Правилами юридичної техніки є основні принципи, положення, які
застосовуються під час створення та оформлення нормативноправових актів та юридичних документів, які забезпечують доступність, компактність, юридичну точність нормативного матеріалу.
Прикладами правил юридичної техніки можуть бути: точність формулювань в юридичних документах, ясність та доступність мови закону для адресатів, повнота та конкретність, тощо20.
Під засобами юридичної техніки розуміють конкретні засоби оформлення юридичних документів та нормативно-правових актів. Вони
можуть бути загальносоціальними (які належать до здобутків суспільства загалом та функціонують за законами логіки: мова, знаки, поняття, судження), спеціально-юридичними (які належать виключно до
галузі юриспруденції: юридичні поняття, юридичні терміни) та технічними (засоби, які допомагають зберегти логічну структуру документа,
зробити його чітким та зрозумілим: схема документа, порядок його
оформлення, наявність та розміщення реквізитів). Спеціальноюридичні засоби юридичної техніки легко переплутати з прийомами.
Різниця полягає в тому, що прийоми як категорія функціонує у вимірі
активних дій суб’єкта, через які і проявляється. Засоби ж існують,
здебільшого, в усному та письмовому мовленні. Крім того, прийоми є
більш складним явищем, вони можуть включати в себе і правила, і
засоби юридичної техніки.
Викладач разом з аудиторією за допомогою методу МОЗКОВОГО
ШТУРМУ з’ясовує основні види юридичних документів та вимоги, яким
вони мають відповідати. Після цього він видає завчасно підготовлені зразки таких документів: 1) статут чи положення (по можливості, статут чи
положення про юридичну клініку, а в разі неможливості – будь-який інший установчий документ); 2) будь-який документ центрального органу
виконавчої влади; 3) позов (будь-якого характеру); 4) один з кримінальнопроцесуальних документів (за вибором викладача).
Слухачі об’єднуються в групи та отримують зразки вказаних вище

———————
20

Нарутто С. В. Юридическая техника: учеб.-практ. и метод. пособие для
юрид. клиник.– Хабаровск: Юрид. факультет ХГЕЭП, Институт «Открытое общество», 2002.– С. 3.
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документів – кожна група отримує на опрацювання різні документи. Їх
завдання полягає в знаходженні в текстах документів прикладів застосування прийомів, правил та засобів юридичної техніки. Протягом 8–
10 хвилин відбувається РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ. Після цього
викладач проводить РЕФЛЕКСІЮ та ОЦІНЮВАННЯ роботи слухачів.
Альтернативний варіант 1
Викладач проводить ознайомлення слухачів з роздатковим матеріалом, як вказано у основному варіанті організації заняття. Після цього
викладач об’єднує слухачів у три МАЛІ ГРУПИ та видає кожній групі однаковий текст юридичного змісту (ним може бути будь-який з
документів, запропонованих для опрацювання в основному варіанті).
Групи отримують три різних завдання: перша – визначити прийоми
юридичної техніки, якими користувався автор документа під час його
створення, друга – пояснити, які дотримані правила юридичної техніки в документі, обгрунтувати їх застосування, третя – зазначити засоби юридичної техніки, які мають місце в документі. Після обговорення проводиться РЕФЛЕКСІЯ, яка має показати знання усіх елементів
юридичної техніки.
Альтернативний варіант 2
Після цього методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ на основі завчасно виготовлених викладачем роздаткових матеріалів (такого змісту, як вказано в основному варіанті організації заняття) відбувається
складання порівняльних таблиць: кожна група отримує однакове завдання – скласти порівняльну таблицю між елементами юридичної
техніки.
Таблиця 1
Порівняння елементів юридичної техніки
Параметри для порівняння

Мета застосування
Якого ефекту можна досягнути
завдяки їх використання?
У яких видах документів використовуються?

Прийоми
юридичної
техніки

Засоби юридичної техніки

Правила
юридичної
техніки

Після цього методом КОЛО ІДЕЙ відбувається обговорення результатів роботи.
3. Формування вміння визначати недотримання правил, прийомів та засобів юридичної техніки (20 хвилин).
Викладач завчасно готує документ юридичного змісту, в якому навмисно порушуються деякі правила, неправильно використовуються
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прийоми та засоби юридичної техніки. Документ має бути оптимальним за обсягом (1–2 сторінки), зрозумілим за змістом та містити явні
порушення елементів юридичної техніки.
На занятті в МАЛИХ ГРУПАХ відбувається опрацювання підготовленого документа. Перед слухачами стоїть завдання скласти розбір елементів юридичної техніки, помилки щодо яких допущені у
документі, визначити, до якої групи їх доцільніше віднести (правила,
прийоми, засоби).
Альтернативний варіант 1
Можна організувати розгляд питання так само, як і в основному
варіанті, але для представлення результатів роботи МАЛИХ ГРУП
застосувати метод КОЛО ІДЕЙ.
4. Застосування прийомів, правил та засобів юридичної техніки
під час складання локального акта юридичної клініки (30 хвилин)
Рекомендується за допомогою методу РОБОТИ В МАЛИХ
ГРУПАХ скласти будь-який локальний акт юридичної клініки (слухачі можуть складати один і той самий акт, або різні – за вибором
викладача).
По завершенні роботи групи по колу обмінюються своїми напрацюваннями. Тепер кожна група має проаналізувати локальний акт
сусідньої групи з позицій дотримання в ньому вимог юридичної техніки, тобто, які правила були дотримані, а які порушені, які прийоми
використано, а які можна було б використати, які засоби юридичної
техніки наявні в документі, тощо.
Висновки робить викладач, визначаючи найбільш якісно складений локальний акт юридичної клініки.
Альтернативний варіант 2
Викладач завчасно готує кілька вимог, які за змістом мають бути
прийомом, засобом чи правилом юридичної техніки, для кожної
МАЛОЇ ГРУПИ (оптимальна кількість – чотири команди). Після цього за методом ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС слухачі в кожній групі
складають будь-який локальний акт юридичної клініки.
По завершенні роботи представники від кожної команди пояснюють, як саме було застосовано запропоновану викладачем вимогу, яке
значення її дотримання чи недотримання має для документа.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування навичок складання позовної заяви (30 хвилин).
2. Формування навичок складання апеляційної скарги (30 хвилин).
3. Формування навичок складання скарги на дії посадових осіб
(30 хвилин).
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Хід навчального заняття:
1. Формування навичок складання позовної заяви (30 хвилин).
Спочатку викладач разом з аудиторією з’ясовує сутність, особливості, призначення, зміст і форму позовної заяви. Це можна зробити
за допомогою методу МОЗКОВИЙ ШТУРМ або в процесі вільного
обговорення.
Після цього викладач об’єднує аудиторію в кілька МАЛИХ ГРУП.
Кожна група отримує фабулу юридичної (цивільної) справи21, яку
вона повинна опрацювати та скласти позовну заяву до суду на основі
її даних. Крім цього слухачі мають бути забезпечені необхідною нормативно-правовою базою у вигляді законів, кодексів чи витягів із них,
про що слід також потурбуватися завчасно.
Фабула справи повинна ґрунтуватися на доволі поширеній ситуації, бути практичною, цікавою, містити всю необхідну для написання
позову інформацію та не бути надто складною і заплутаною (з розрахунком, щоб у позовній заяві можна було вказати 3–4 вимоги).
Після роботи в МАЛИХ ГРУПАХ відбувається загальне обговорення та оцінювання результатів.
Альтернативний варіант 1
Пропонується організувати розгляд питання таким же чином, тільки після завершення РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ результати роботи передаються сусіднім групам по колу, з тим щоб вони ознайомилися з фабулою та складеною позовною заявою, оцінили якість
виконаного завдання.
Альтернативний варіант 2
Пропонується організувати розгляд питання таким же чином, як
вказано у рекомендованому варіанті, але замість кількох фабул пропонується одна. Після завершення РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ
також відбувається передача складених позовних заяв по колу та оцінка їх іншими групами – виконання однакового завдання дасть можливість іншим групам більш аналітично підійти до оцінки результатів
роботи своїх колег.
2. Формування навичок складання апеляційної скарги
(30 хвилин).
Викладач разом зі студентами з’ясовує сутність, особливості та
призначення апеляційної скарги, випадки, коли вона подається, строки, протягом яких може бути подана апеляційна скарга.

———————
21

У першому питанні та подальших рекомендується за основу фабул справ для
розгляду їх студентами взяти справи, які розглядаються юридичною клінікою.
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Викладач роздає завчасно підготовлену фабулу кримінальної
справи і судове рішення щодо неї. Вимоги до неї такі ж, як і до фабули цивільної справи, описані в основному варіанті організації розгляду питання № 1. Слухачі на занятті мають бути забезпечені необхідною нормативно-правовою базою у вигляді законів, кодексів чи витягів із них, про що слід також потурбуватися завчасно.
Аудиторія об’єднується в кілька МАЛИХ ГРУП (але не менше чотирьох). Кожна група протягом певного часу працює над складанням
апеляційної скарги. Після завершення РОБОТИ ГРУП відбувається
перевірка скарг викладачем та оцінка якості поданих документів з
позицій юридичної техніки.
3. Формування навичок складання скарги на дії посадових осіб
(30 хвилин).
Протягом певного часу слухачі ознайомлюються з положеннями
Закону України «Про звернення громадян» та іншими джерелами,
з’ясовують реквізити, тактичні основи складання звернень громадян.
Після цього МАЛІ ГРУПИ протягом 5–7 хвилин моделюють ситуацію, яка є доволі поширеною та практичною (наприклад, стосовно
надання комунальних послуг, з приводу здійснення виборчих прав,
тощо) і потребує складання звернення громадян. Після затвердження
її викладачем протягом 15 хвилин слухачі в МАЛИХ ГРУПАХ складають заяву (скаргу) та звітують, тобто, зачитують чи пояснюють
використання елементів юридичної техніки під час складання заяви
(скарги). Викладач оцінює якість складання з позицій бюрократично
налаштованого державного службовця.
Альтернативний варіант 1
На розсуд аудиторії пропонується ситуація, коли громадянин скаржиться на дії дільничної виборчої комісії з приводу невключення
його до списків виборців без наявних на те причин. Її можна програти
за допомогою РОЛЬОВОЇ ГРИ.
Слухачі об’єднуються в кілька МАЛИХ ГРУП та мають скласти
скаргу від імені громадянина на дії посадової особи. Після цього відбувається загальне обговорення та групове зазначення основних елементів скарги на ватмані чи дошці.
Альтернативний варіант 2
Аудиторія об’єднується в кілька МАЛИХ ГРУП. Кожна група
отримує три ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ, в яких мають місце порушення
прав громадян з боку посадових осіб і стосовно однієї з яких можна
скласти обгрунтовану скаргу. Слухачі методом КОЛЕГІАЛЬНОЇ
НАРАДИ мають дослідити цю ситуацію та скласти відповідний процесуальний документ.
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З цієї теми акти законодавства будуть залежати від обраної справи, тому
перелік конкретних актів не наводиться.

101

16. Любимов А. П. Гражданский лоббизм: Процедуры и технологии обращений граждан.– М.: Издательство НОРМА, 1998.
17. Матеріали семінару-тренінгу «Діяльність правничих клінік вищих
навчальних закладів України: стан, проблеми, перспективи» 24–25 травня
2002 року.– Київ, 2002.
18. Нарутто С. В. Юридическая техника: учебно-практическое и методическое пособие для юридических клиник.– Хабаровськ: Юридический
факультет ХГЕЭП, Институт «Открытое общество», 2002.
19. Организация работы с документами / Под ред. В. А. Кудряева и др.–
М.: Профобразование, 1998.
20. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения.–
М.: Дело, 2001.
21. Роїна О. М. Збірник позовних заяв. Практ. посібник.– К.: КНТ, 2005.
22. Стьопіна Н. О., Грушкевич Т. В., Монастирський Д. А. Нормотворення в юридичних клініках: Навч. посібник / За наук. ред. В. М. Олуйка.–
Хмельницький: ПП Петришин Г. М., 2006.
23. Суд. Зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до
судів, господарських судів; порядок звернення до Європейського Суду з
прав людини): Практ. посібник / Уклад. І. А. Куян.– 2-ге вид., доп. і перероб.– К.: Оріяни, 2002.
24. Тихомиров Ю. А. Юридическая коллизия.– М.: Профобразование, 1994.
25. Циппеліус Р. Юридична методологія / Програма технічної допомоги
Європейського Союзу (Tacic) Україні / Р. Корнут (пер., адапт., прикл. з права
України і список терм.).– К.: Реферат, 2004.
26. Шугрина Е. С. Техника юридического письма: Учеб.-практ. пособие.– 3-е изд.– М.: Дело, 2001.
27. Юридичні клініки в Україні: роль завдання організаційно-правові засади: Посібник / За ред. М. В. Дулеби.– К.: «Леся», 2003.

Інтернет-джерела

28. www.legalclinics.org.ua – сайт Асоціації юридичних клінік України.
29. rada.kiev.ua – інформаційно-пошукова система законодавчих нормативних документів України.
30. www.garant.ru – правові інформаційні системи Росії.
31. www.nau.kiev.ua – нормативні акти України українською, російською, англійською мовами.
32. www.expressinform.com – оперативна політична, економічна, законодавча інформація по Україні.
33. www.allpravo.ru – російський юридичний портал.
34. www.ukrlawyer.narod.ru – український сайт для юристів (зразки процесуальних документів, корисні посилання).
35. www.juristy.ru – корисна інформація для юристів, публікації на юридичну тематику російською мовою.
36. www.ukrjurist.com – український юридичний портал.
37. www.bizpravo – сайт з підприємницького та господарського права, на
якому розміщені зразки договорів, деяких процесуальних документів.
38. www.yurpractika.com – сайт видання «Юридична практика».

102

Тема 12. Консультування клієнта
Характеристика етапу консультування клієнта. Поняття, мета та
види консультування клієнта.
Види консультування. Разове консультування та консультування з
перспективою ведення справи. Усне та письмове консультування
клієнта. Консультування за допомогою мережі Інтернет.
Етапи успішного усного консультування: підготовка до надання
консультації; роз’яснення змісту консультації; ознайомлення з додатками; завершення консультування.
Підготовка до надання консультації. Підготовка робочого місця
для надання консультації. Підготовка документів, наданих клієнтом,
які необхідно повернути.
Підготовка письмового змісту консультації та додатків, що необхідно надати клієнту. Алгоритми підготовки письмової консультації.
Основні правила формування відповідей на питання. Правило повноти і системності викладу наданої консультації. Правило доступності
відповіді і основаності її на нормах законодавства. Правило надання
клієнту можливості вибору варіанта поведінки. Правило супроводження консультації доданими процесуальними документами.
Основні вимоги до роз’яснення змісту консультації. Порядок надання відповіді на поставлені питання: нагадування змісту ситуації і
поставлених питань, озвучення і пояснення клієнту відповіді на кожне запитання.
Ознайомлення з додатками. Пояснення виду процесуального документа та його значення для успішного вирішення справи. Надання
інформації щодо подання наданих додатків (процесуальних документів) до відповідних інституцій.
Завершення консультування та домовленість щодо подальшої
співпраці з клієнтом. Необхідність заповнення відгуку, інформування
про хід розгляду справи. Документальне оформлення наданої консультації у справі згідно з прийнятими формами діловодства.
Особливості завершення консультації зі складними клієнтами.
Особливості консультування шляхом листування.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Ознайомитися з основними закономірностями підготовки і надання юридичних консультацій, сформувати навички практичного консультування клієнтів.
Кваліфікаційна характеристика теми
Знання:
 поняття мети та видів консультування клієнта;
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 основних закономірностей підготовки до надання консультації;
 алгоритмів підготовки письмової консультації;
 особливостей завершення консультації зі складними клієнтами;
 особливостей консультування шляхом листування.
Уміння:
 порівнювати різні види консультування;
 аналізувати основні правила формування відповідей на питання;
 показати вірогідні наслідки кожного з можливих рішень у
справі;
 визначати стратегію і тактику реалізації прийнятої позиції у
справі
 визначати позитивні та негативні наслідки можливих рішень у
справі.
Навички:
 практичного застосування етапів усного консультування;
 підготовки письмового змісту консультації та додатків, що необхідно надати клієнту;
 практичного застосування основних вимог до роз’яснення змісту консультації;
 чіткого, ясного і доступного роз’яснення клієнту правової
сторони його проблеми;
 допомоги клієнту у виборі найбільш оптимального рішення у
справі;
 завершення консультування та укладення домовленості щодо
подальшої співпраці з клієнтом.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання теми
виділено 2 години практичного заняття. Заняття планується не раніше, ніж через 2 тижні після отримання завдань з вирішення галузевих
юридичних питань (тема 10 навчальної дисципліни).
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування алгоритму письмового консультування в юридичній клініці (20 хвилин).
2. Аналіз підготованої консультації у справі (25 хвилин).
3. Формування навичок усного консультування клієнта (30 хвилин).
4. Формування алгоритму усного консультування клієнта
(15 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Формування алгоритму письмового консультування в
юридичній клініці (20 хвилин).
На основі того, як слухачі вирішували справи (при розгляді теми 10) –
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у 4–5 МАЛИХ ГРУПАХ рекомендується сформувати критерії (ознаки, правила) якісно вирішеної справи і оформленої консультації. Викладач акцентує увагу на необхідності запропонувати не менше п’яти
критеріїв від кожної групи.
Після роботи відбувається обговорення і фіксування списку критеріїв.
Альтернативний варіант
Якщо в юридичній клініці вже розроблений перелік правил (алгоритмів) вирішення справ і оформлення консультацій, викладач може
запропонувати його студентам для ознайомлення (цей порядок розгляду питання буде більш ефективний, ніж рекомендований варіант).
В такому разі рекомендований метод для опрацювання – ГРУПОВА
КОНКУРЕНЦІЯ.
2. Аналіз підготованої консультації у справі (25 хвилин).
Рекомендується викладачеві обрати з галузевих юридичних справ,
вирішених студентами (індивідуальна робота з теми 10), одну справу
та надати її для аналізу кожній із сформованих раніше МАЛИХ ГРУП.
Завдання полягає у детальному розгляді справи за методом
ДЕРЕВО РІШЕНЬ: визначення позитивних і негативних сторін підготованої консультації. Після роботи відбувається обговорення за методом КОЛО ІДЕЙ. Викладач разом зі студентами детально обговорює
кожний «+» і «–» консультації для чіткого засвоєння, може запропонувати аудиторії додати нові критерії якісної консультації до вже
сформованого переліку, коротко пояснює положення основних правил якісно оформленої консультації (правило повноти і системності
викладу наданої консультації; правило доступності відповіді і заснованості її на нормах законодавства; правило надання клієнту можливості вибору варіанта поведінки; правило супроводження консультації доданими процесуальними документами).
Альтернативний вариант 1
Замість однієї для усіх груп показової справи, викладач може запропонувати кожній МАЛІЙ ГРУПІ (а можливо і парі) для розгляду
окрему справу для аналізу якості. Це допоможе викладачу більш якісно
оцінити підготовані консультації, проте вимагатиме більше часу для
розгляду і обговорення. Також, при такому варіанті обраної поведінки потрібно надати кожній з груп зміст консультації, яку аналізувала
інша група, для перевірки напрацювань.
3. Формування навичок усного консультування клієнта
(30 хвилин).
Після того, як зміст якісної консультації узгоджено, відбувається
вибір трьох бажаючих для РОЛЬОВОЇ ГРИ з консультування клієнта.
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Одна особа гратиме роль клієнта (цю роль може зіграти і сам викладач), дві інші – консультантів.
Викладач завчасно готує для «консультантів» (і для інших, не задіяних у грі студентів) зміст консультації і роздає для ознайомлення і
підготовки до РОЛЬОВОЇ ГРИ. Бажано зробити консультацію складною, перевантаженою дрібними деталями.
Для «Клієнта» викладач надає завчасно підготоване завдання з
особливостями поведінки на консультації (наприклад, слабкий слух,
нерозуміння складних слів і термінів, плутання пояснень щодо подальших варіантів дій, вимога повернути надані документи, критицизм
в оцінках, вимога гарантувати виграш у справі, зміна інформації у
справі, неуважне слухання і бажання не вислуховувати усіх пояснень
студента тощо).
За тим, як РОЛЬОВА ГРА закінчиться, викладач разом зі студентами (за методом РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ або МОЗКОВИЙ
ШТУРМ) проводить аналіз позитивних і негативних сторін надання
клініцистами усної консультації.
Альтернативний варіант 2
Викладач може подати процедуру, правила і закономірності усного юридичного консультування (застосувавши метод ПРЕЗЕНТАЦІЇ),
відповісти на поставлені запитання.
Водночас замість запропонованого в основному варіанті розгляду
4-го питання, у зекономлений час (близько 30 хвилин) викладач зможе разом з кожною із груп розглянути виконання завдань до теми 13
«Представництво інтересів клієнтів у різних інституціях».
4. Формування алгоритму усного консультування клієнта
(15 хвилин).
Після обговорення РОЛЬОВОЇ ГРИ, застосовуючи метод РОБОТА
В МАЛИХ ГРУПАХ, доцільно скласти критерії (правила) якісного
проведення усного консультування. Після обговорення результатів
роботи МАЛИХ ГРУП, викладач підводить підсумок і наголошує на
необхідності присутності і якісної підготовки до наступної теми –
найважливішої у модулі.

Література до теми 12
1. Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ.
ред. канд. юр. наук В. Н. Буробина.– М.: ИКФ «ЗКМОС», 2003.
2. Байндер Д., Бергман П., Прайс С. Концепция опоры на клиента. Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– М., 2000 (за матеріалами сайту
http://www.lawclinic.ru/library/).
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3. Бідюкова М. С., Колесник М. О., Соловйова Л. М. Особливості роботи
з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальній справі (для юридичних
клінік). Методичний посібник.– Суми: СОГО «Правова допомога», 2006.
4. Варфоломеєва Т. В., Гончаренко С. В. Науково-практичний коментар
до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність: Зб. нормат. актів; Коментар / Академія адвокатури
України.– К.: Юрінком Інтер, 2003.
5. Воскобитова Л. Консультирование как вид деятельности адвоката.
Материалы методического семинара для преподавателей «Клиническое
юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– М., 2000 (за матеріалами
сайту http://www.lawclinic.ru/library/).
6. Гловацький І. Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному
процесі: Навч. посібник.– К.: Атіка, 2003.
7. Гугнін О. Етика ділової людини / О. Гугнін.– К.: Атіка, 1995.
8. Дулеба М. В. Діяльність «юридичних клінік» в Україні: шляхи розвитку та вдосконалення. Наук.-практич. посібник.– К.: Атіка, 2003.
9. Єлов В. Формування окремих професійних навичок роботи юриста з
клієнтом у студентів юридичних факультетів: Навч. посіб. для студентів та
викладачів юрид. вузів, практикуючих юристів.– Луцьк: РВВ «Вежа»,
2003.
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10. Законодавство України .
11. Мэйхерн К. Курсы выработки профессиональных навыков адвокатов:
консультирование. Материалы методического семинара для преподавателей
«Клиническое юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г.– М., 2000.
(за матеріалами сайту http://www.lawclinic.ru/library/).
12. Организация и управление в юридической клинике: Опыт практической деятельности в современной России: Учеб. пособие.– М.: Дело, 2003.
13. Попелюшко В. Рівність громадян перед законом і судом в аспекті повноважень (компетенції) суду та підсудності кримінальних справ.– «Наукові
записки Національного університету «Острозька академія», серія «Право»,
2002р., с. 304–309.
14. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения.–
М.: Дело, 2001.
15. Самолюк В. Юридична практика: Основи ефективного консультування. Навч.-метод. посібник.– Острог: Вид-во НУ «Острозька академія»,
2005.
16. Таварткіладзе Н. М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника:
Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична
академія. – О., 2003.
17. Юридическая клиника: Опыт практического обучения юристов:
Учеб.-метод. пособие / А. В. Байков, А. В. Васильев, Л. А. Воскобитова,
П. Дуглас и др.– СПб.: Равена, 1999.

———————
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З цієї теми акти законодавства будуть залежати від обраної справи, тому
перелік конкретних актів не наводиться.
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Інтернет-джерела
18. www.lawclinic.ru – російський сайт юридичних клінік, на якому розміщені матеріали російських конференцій та семінарів з юридичної клінічної
освіти, література в електронному вигляді з приводу консультування.
19. www.legalclinics.org.ua – сайт Асоціації юридичних клінік України (в
розділі бібліотека та документи є посилання на корисну літературу з цієї
теми).
20. www.legiteam.ws – сайт Міжнародного юридичного центру (нормативні документи, корисна інформація для юридичного консультування).
21. www.ulf.com.ua – сайт бібліотеки Української правничої фундації, на
якому розміщені матеріали стосовно діяльності юридичних клінік.
22. www.law.edu.ru – федеральний правовий портал «Юридична Росія»
(корисні для юридичного консультування документи в електронному виді).
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Тема 13. Представництво інтересів клієнтів
у різних інституціях
Поняття та значення представництва інтересів. Причини оформлення представництва. Види представництва: законне і договірне
представництво. Характеристика представництва, що виникає на підставі адміністративного акта; представництва, що виникає внаслідок
юридичних фактів, прямо передбачених в законі; представництва на
підставі договору. Надання повноважень представникові за усною
заявою.
Правове регулювання представництва інтересів клієнта. Повноваження суб’єктів представництва: представника і особи, яку представляють. Фізичні та юридичні особи як представники у різних інституціях. Особи, які не можуть бути представниками. Вимоги до особи –
представника інтересів клієнта в різних інстанціях.
Підстави представництва інтересів клієнтів у різних інстанціях.
Оформлення представництва. Документи, що посвідчують повноваження представників. Призначення або заміна законного представника.
Довіреність: поняття, зміст та обсяг повноважень, що їх отримує
представник. Види довіреності: генеральні (загальні), спеціальні та
разові. Форма довіреності. Вимоги до форми довіреності (письмова,
посвідчена нотаріусом). Довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Строк довіреності. Межі чинності довіреності. Недійсність довіреності. Припинення довіреності. Передоручення представництва іншій особі.
Підготовка до представництва та представництво інтересів клієнта
в різних інституціях. Підготовка і закономірності впливу на суб’єкта
прийняття рішень. Тактичні аспекти вибору і реалізації позиції у
справі, за якою відбувається представництво.
Звернення до державних органів. Особливості представництва у
суді. Повноваження представника в суді. Представництво в цивільних
справах. Представництво в кримінальних справах.
Представництво у недержавних структурах. Особливі питання застосування альтернативного порядку вирішення спорів.
Концепція опрацювання матеріалу теми. Пояснити способи захисту інтересів клієнта у різних інституціях та сформувати навички
представництва у суді, в державних та інших організаціях.
Кваліфікаційна характеристика теми
Знання:
 видів представництва;
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 особливостей надання повноважень представникові за усною
заявою;
 правового регулювання представництва інтересів клієнта;
 процедури оформлення представництва;
 документів, які є підставою для представництва інтересів;
 процедури звернення до державних органів, недержавних організацій;
 особливостей представництва у суді.
Уміння:
 оцінювати особливості представництва, що виникає на підставі
адміністративного акта; представництва, що виникає внаслідок юридичних фактів, прямо передбачених в законі; представництва на підставі договору;
 аналізувати повноваження суб’єктів представництва;
 аналізувати тактичні аспекти вибору і реалізації позиції у справі, за якою відбувається представництво;
 розуміти повноваження представника у суді.
Навички:
 підготовки до представництва в різних інституціях;
 усвідомлення і впливу на позицію суб’єкта прийняття рішень;
 представництва у суді в справах різних правових галузей;
 участі у різних епапах судового процесу;
 застосування процедур альтернативного порядку вирішення
спорів.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання цієї теми заплановано 2 години практичного заняття, по 2 години індивідуальної та самостійної роботи.
Практичне заняття відбувається на основі виконаних завдань індивідуальної і самостійної роботи, які цілісно забезпечують підготовку
слухачів до ігрового представництва інтересів клієнта. Індивідуальна
робота кожного слухача буде перевірятись під час практичного заняття і зараховуватись як модульний контроль.
Важливим складником якісно проведеної теми є вибір і моделювання навчальної справи, згідно з умовами якої буде відбуватися
ігрове відстоювання інтересів клієнта. Рекомендується зі справ юридичної клініки або з досвіду партнерських організацій обрати для цієї
теми широкопланову справу, у якій представлені 3–4-ма учасниками
справи з приблизно рівнозначними позиціями. Окремі якісні навчальні справи, зібрані на сайті російського клінічного руху (джерело 53),
в українських виданнях (18, 37, 38), містяться у матеріалах шкіл, тренінгів юридичної клінічної освіти (наприклад, 31, 32). Доцільно оби110

рати справи цивільно-правового характеру, хоча залежно від інтересу
та спеціалізації у конкретній юридичній клініці, може бути обрана
справа з іншої галузі. Обрана справа повинна мати перспективи судового розгляду для моделювання роботи за методом ІМІТАЦІЯ
СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ. Як альтернативні варіанти можуть бути обрані для цієї теми справи з перспективою проведення переговорів між двома клієнтами, які є представниками громадян, державного органу чи недержавної організації, або ж з можливістю розглянути справу за допомогою інструментів примирення (медіатора, третейського суду тощо).
Для роботи слухачам має бути надана справа з детальної фабули
(або декількох фабул, відмінних для кожного учасника справи) та
документів, які слугуватимуть джерелами інформації – доказами у
справі. Обрана справа має бути змодельована таким чином, щоб усі її
учасники мали приблизно рівні за силою суперечливі позиції.
Індивідуальна робота (2 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи:
1. Ознайомлення з фабулою навчальної справи. Визначення
позиції у навчальній справі і планування роботи за нею.
Питання видів представництва, повноважень суб’єктів представництва та його оформлення розглядаються самостійно шляхом
аналізу джерел (18, 20, 22, 25, 29, 34, 37, 38, 49).
На одному з попередніх занять (під час розгляду теми «Інтервіювання клієнта та вироблення позиції у справі») викладач формує 4–5
МАЛИХ ГРУП, залежно від позицій учасників справи (наприклад:
позивач, відповідач, треті особи на стороні позивача та відповідача,
суд).
Кожна з груп отримує для ознайомлення пакет документів, який
слугуватиме джерелом інформації до позиції, що випала групі, і
опрацьовує його. Рекомендовано подати для первинного ознайомлення не всі документи у справі, щоб за подальшою інформацією група
зверталася до викладача під час роботи над справою.
Очікуваний результат. Після обговорення кожна з груп пропонує
викладачеві власний варіант відстоювання інтересів своєї сторони
(позицію у справі) і шляхи підготовки до ігрового суду.
Важливий момент: 1) викладач обов’язково попереджає учасників
про конфіденційність роботи над справою стосовно інших МАЛИХ
ГРУП, адже розголошення позицій групи іншим (наприклад, позиції
«Позивачів» – групі «Відповідачів») призведе до нівелювання інтересу роботи над справою; 2) групова позиція у справі має бути схвалена викладачем.
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2. Підготовка до ігрового судового засідання.
Після схвалення обраної групової позиції, викладач орієнтує кожну групу на формування текстових і вербальних елементів підготовки
до справи (наприклад, стороні «Позивача» підготувати позовну заяву
і судову промову, «Відповідачам» – заперечення на позов і судову
промову, «Третій особі» – підготувати неочікуваний іншими групами
експертний висновок, стороні суду – попередній аналітичний висновок у справі тощо).
Очікуваний результат. Кожна з МАЛИХ ГРУП, які відстоюватимуть інтереси окремих сторін у справі, повинні виконати конкретно
встановлені викладачем завдання, ознайомитись із законодавством
щодо обраної ситуації, галузевою процедурою судового розгляду та
тактичними моментами щодо представництва інтересів (джерела …).
Важливий момент: 1) виконані завдання мають бути подані на перевірку викладачеві у надрукованому вигляді вчасно (у форматі
Microsoft Word) з описом внеску кожного учасника групи; 2) на наступне практичне заняття у кожного учасника кожної із груп повинен
бути свій примірник виконаних завдань; 3) опрацювання законодавчої і спеціальної літератури для підготовки до справи охоплюється
запланованим часом самостійної підготовки.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Узгодження готовності МАЛИХ ГРУП до участі в ігровому суді24 (15 хвилин).
2. Ознайомлення з процесуальними можливостями своєї сторони і
спрощеним порядком судового розгляду25 (20 хвилин).
3. Проведення ігрового суду26 (40 хвилин).
4. Обговорення результатів ігрового суду (15 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Узгодження готовності МАЛИХ ГРУП до участі в ігровому
суді (15 хвилин).
На початку заняття викладач оперативно перевіряє виконану роботу кожної МАЛОЇ ГРУПИ – готовність кожного з учасників груп до
судового засідання. Якщо потрібно, викладач може допомогти тим

———————

24
Якщо була обрана альтернативна фабула справи – перевіряється готовність
до переговорів, до зустрічі з медіатором тощо.
25
Якщо була обрана альтернативна фабула справи – матеріали розкриватимуть процедури медіації, переговорів тощо (див. ці процедури у спеціальних
джерелах, наприклад 35).
26
Якщо була обрана альтернативна фабула справи – відбуваються обрані несудові правові процедури.
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групам, які недостатньо якісно підготовилися – для вирівнювання
позицій сторін.
Групі «Суддів» раніше від інших надаються матеріали щодо
спрощеного порядку судового засідання для точнішого усвідомлення
своєї процесуальної ролі (наступне питання плану).
2. Ознайомлення з процесуальними можливостями своєї сторони і спрощеним порядком судового розгляду (20 хвилин).
Увазі сторін пропонуються спеціально розроблені викладачем матеріали щодо процесуальних прав учасників судового розгляду та короткої
спрощеної процедури розгляду (див. джерела: 32, 35).
Засвоївши процедуру, сторони остаточно формують свою позицію
на судовому засіданні, для чого можуть ще раз остаточно порадитися
з викладачем.
3. Проведення ігрового суду (40 хвилин).
Викладач оперативно розподіляє всіх учасників кожної з МАЛИХ
ГРУП на кількість осередків, рівномірно розподілених на площі аудиторії, у яких знаходяться представники кожної з груп. Наприклад,
працювало чотири групи («Позивачі», «Відповідачі», «Треті особи»,
«Суд») з чотирьох осіб кожна – в результаті перерозполіду має бути
утворено чотири «судові» осередки у складі чотирьох осіб кожен
(«Позивач», «Відповідач», «Третя особа», «Суддя»).
Після наголошення на дотриманні процедури судового розгляду і
прав учасників процесу викладач надає команду до початку процесу і
до завершення суду (винесення і оголошення рішення) у кожному
осередку передає керування «Суддям».
Доки одночасно у всіх осередках відбуваються «суди», викладач,
не втручаючись у процес (за винятком особливої потреби), спостерігає за його правильністю, відзначає питання для аналізу. На цьому
етапі доцільно залучити ще одного викладача, щоб пильніше спостерігати за усіма «судовими процесами».
Якщо у якій-небудь групі процес затягується, не вкладається у виділений час, викладач може орієнтувати «суддю» цього осередку щодо залишку часу. Якщо, навпаки, група впоралася швидше за інших,
викладач орієнтує її на роботу за методом АКВАРІУМ.
Альтернативний варіант 1
ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ може відбутися в режимі АКВАРІУМУ: тобто замість декількох осередків із
задіянням усіх слухачів у процесі візьмуть участь делегати від груп. У
такому разі інші учасники утворюють «АКВАРІУМ» і, не втручаючись, спостерігають за розглядом справи.
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гляду, негатив – недостатнє формування навичок роботи у суді в усіх
учасників заняття.
У будь-якому випадку, для цього альтернативного варіанту надзвичайно корисним буде запрошення ресурсної особи (професійного судді).
4. Обговорення результатів ігрового суду (15 хвилин).
Після завершення розгляду справи у кожному з осередків викладач
пропонує «Суддям» оголосити рішення і обгрунтування щодо нього,
поділитися враженнями учасників «суду», наводить головні, помічені
ним, важливі моменти з акцентом на успіхи і невдачі у «представників сторін».
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З цієї теми акти законодавства будуть залежати від обраної справи, тому
перелік конкретних актів не наводиться.
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Модуль 3
ПРАВОПРОСВІТНЯ РОБОТА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЮРИДИЧНОЇ
КЛІНІКИ
Тема 14. Практичне право як основа правопросвітньої
діяльності юридичної клініки
Визначення правопросвітньої роботи та її ознак. Шляхи та способи
здійснення правової просвіти. Мета проведення та завдання правопросвітніх заходів. Співвідношення правової просвіти та правопросвітнього заходу. Види правопросвітньої роботи і правопросвітніх
заходів. Суб’єкти правопросвітньої роботи. Значення правової просвіти для суспільства.
Традиційні заходи та програми правової просвіти: лекції, «гарячі»
телефонні лінії, участь у акціях державних та недержавних органів,
заходи, які проводяться спільно із засобами масової інформації (статті, рубрики в друкованих засобах масової інформації, виступи на телебаченні та радіо).
Street law як програма правової просвіти. Поняття та визначення
Street law. Історія виникнення Street law та поширення в світі. Перші
юридичні клініки практичного права в США. Поширення Street law в
Україні. Практичне право як навчальна програма та як практичне
застосування права. Напрями практичного права та шляхи їх реалізації (структура програм типу Street law).
Правопросвітня суть практичного права. Правопросвітні заходи,
що здійснюються в межах програм типу Street law, їх види та мета.
Суб’єкти та учасники програми «Практичне право». Вимоги до осіб,
які реалізують програму. Роль практичного права в сприянні розвитку
правової культури суспільства. Роль практичного права для розвитку
правової культури окремого громадянина. Практичне право в юридичній клініці.
Мета практичного права. Сприяння розвитку правової культури.
Формування активної громадянської позиції. Загальна характеристика
завдань практичного права. Соціально орієнтовані завдання. Індивідуально орієнтовані завдання. Завдання практичного права в контексті формування громадянського суспільства. Завдання практичного
права в системі завдань юридичної клініки.
Принципи практичного права як правопросвітньої програми,
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заснованої на інтерактивних методиках викладання. Принцип практичної орієнтованості та популярності викладення. Принцип орієнтації навчального процесу на формування практичних навичок та вмінь.
Принцип інтерактивності. Принцип орієнтації на конкретного індивіда та врахування особливостей вікової психології аудиторії. Принцип
взаємодії студента та викладача. Принцип формування правосвідомості. Інші принципи практичного права. Місце принципів практичного
права в системі принципів діяльності юридичної клініки. Роль принципів Street law для визначення його специфіки. Застосування принципів практичного права.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Розкрити систему
правової просвіти, сутність практичного права як ключового прояву
правопросвітньої діяльності юридичної клініки, його основні риси,
принципи, закономірності та значення.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 основних видів правопросвітньої роботи, яка здійснюється
юридичною клінікою;
 принципів проведення правопросвітніх заходів;
 соціальної сутності та цінності правової просвіти;
 основ побудови виступу з правопросвітньої тематики;
 шляхів та способів проведення правопросвітньої роботи юридичною клінікою;
 значення правової просвіти для суспільства;
 сутності практичного права як виду правової просвіти, історії
його виникнення та закономірностей становлення в Україні;
 мети і завдань практичного права в контексті формування
громадянського суспільства;
 сутності принципу інтеракції як фактора, який відображає
специфіку програми «Практичне право».
Уміння:
 розкривати мету практичного права через його завдання;
 визначати пріоритети заходів правової просвіти юридичної
клініки;
 аналізувати роботу юридичної клініки в сфері правової просвіти;
 визначати роль практичного права для конкретної юридичної
клініки та для суспільства в цілому;
 формувати та виражати свою громадянську позицію;
 застосовувати на практиці знання принципів та завдань практичного права;
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 орієнтувати проведення правопросвітнього заходу на формування практичних умінь та навичок суб’єктів навчального процесу.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання матеріалу цієї теми заплановано 2 аудиторні години лекційного заняття.
Методологічна база цієї теми практично застосовується при розкритті
наступних тем модуля.
Лекція (2 години)
План навчального заняття:
1. Розкриття поняття правопросвітньої роботи в юридичній клініці (20 хвилин).
2. Обґрунтування сутності практичного права як виду правопросвітньої роботи в юридичній клініці. Визначення практичного права та
історія його виникнення (25 хвилин).
3. Формулювання мети та завдань практичного права (20 хвилин).
4. Характеристика принципів практичного права (25 хвилин).
Хід навчального заняття:
2. Розкриття поняття правопросвітньої роботи в юридичній
клініці (20 хвилин).
На початку заняття методом МОТИВАЦІЇ відбувається обґрунтування актуальності теми. Вона може бути у вигляді розповіді чи постановки запитань відкритого типу (тобто, які передбачають розгорнуту відповідь і починаються словами: як, чому, яким чином, з якою
метою і т. ін.) до аудиторії. Питання на вільне роздумування для
аудиторії: яким чином можна організувати правопросвітню роботу в
юридичній клініці? Завдяки яким ознакам юридична клініка може
бути осередком для розвитку правової просвіти?
Після цього викладач подає лекційний матеріал. У ньому мають
бути розкриті основні елементи поняття правової просвіти (для цієї
презентації доцільно використати джерела: 2, 6, 15, 20, 26, 29; Інтернет-джерела – 42–44), а саме її суттєві ознаки, шляхи та способи
здійснення, специфіка її проведення, мета проведення та завдання
правопросвітніх заходів, співвідношення правової просвіти та правопросвітнього заходу, суб’єкти та об’єкти правопросвітної роботи,
значення правової просвіти для суспільства, види правопросвітніх
заходів (лекції, «гарячі» телефонні лінії, участь у акціях державних та
недержавних органів, заходи, які проводяться спільно із засобами
масової інформації (статті, рубрики в друкованих засобах масової
інформації, виступи на телебаченні та радіо).
Альтернативний варіант 1
Можна почати заняття з МОТИВАЦІЇ у вигляді висловлення слухачами очікувань стосовно проведення заняття.
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Розгляд теми можна продовжити методом МОЗКОВОГО
ШТУРМУ, де братимуть участь тільки бажаючі. Шляхом цього методу пропонується з’ясувати суттєві ознаки правопросвітної роботи, її
завдання, специфіку проведення правопросвітніх заходів юридичної
клініки.
Після цього доцільно методом ПРЕЗЕНТАЦІЇ розкрити положення
про суб’єктів та об’єктів правопросвітньої роботи, значення правової
просвіти для суспільства.
Альтернативний варіант 2
Лекцію можна провести і без МОТИВАЦІЇ, але щоб вона носила
інтерактивний характер, необхідно застосувати інші методи. Наприклад, методом ШКАЛА ОЦІНКИ можна з’ясувати ступінь значущості
правового виховання і його окремих заходів для суспільства, методом
АСОЦІАЦІЇ створити асоціативні ряди для різних проявів правової
просвіти.
2. Обґрунтування сутності практичного права як виду правопросвітньої роботи в юридичній клініці. Визначення практичного
права та історія його виникнення (25 хвилин).
Рекомендовано скласти на дошці порівняльну схему між практичним правом та правопросвітньою роботою. Заповнити її шляхом відповідей з аудиторії на поставлені викладачем запитання: як вони між
собою співвідносяться; яке поняття є ширшим, яке – вужчим; тощо.
Рекомендовані параметри для таблиці:
Таблиця 1
Порівняльна характеристика правопросвітньої роботи
та «практичного права» в роботі юридичної клініки
Запитання для порівняння

Яка мета?
Які завдання?
Якими організаціями може
здійснюватися?
Хто є безпосереднім викладачем занять?
Для якої аудиторії проводиться?
Які педагогічні методики можуть використовуватися?
За допомогою яких заходів
здійснюється?

Правопросвітня
робота юридичної
клініки

«Практичне право»
в діяльності юридичної клініки
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Під час заповнення кожного пункту таблиці викладачеві доцільно
коментувати записи, розкривати і уточнювати цю інформацію.
Історію виникнення практичного права доцільно зобразити за
шкалою часу, де будуть вказані визначні події у сфері розвитку практичного права та їхня коротка характеристика.
Альтернативний варіант 1
Подати матеріал щодо сутності практичного права, історії виникнення практичного права як виду правопросвітньої роботи у вигляді
ПРЕЗЕНТАЦІЇ (див. джерела: 1, 5, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29; Інтернет-джерела – 42–44). Питання, які можна винести на вільне роздумування для аудиторії: практичне право – навчальна програма чи
практичне застосування права? Яка роль інтерактивних технологій у
практичному праві?
Альтернативний варіант 2
Визначити спільні риси практичного права та правової просвіти і
записати їх на дошці. Визначати ці риси може аудиторія, а для вчасного запису на дошці знадобиться добровільний асистент. Після відповідного висновку доцільно перейти до розгляду питання про історію розвитку практичного права як виду правопросвітньої роботи. Це
можна зробити шляхом виділення етапів розвитку, будуючи горизонтальний ланцюжок на дошці за схемою: назва етапу → хронологічні
рамки → специфіка перебігу подій цього етапу.
3. Формулювання мети та завдань практичного права
(20 хвилин).
За допомогою методу ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ з’ясовується
мета та завдання практичного права – викладач ставить запитання до
аудиторії (обраного слухача, бажаючого) стосовно мети та завдань
практичного права, підштовхує її до правильного висновку та може
його зазначити.
Мета практичного права – максимально сприяти розвитку правової
культури суспільства в цілому та кожного громадянина зокрема на
основі засвоєння ними правових норм; зацікавити учнів у пошуку
необхідної правової інформації для розв’язання конкретних життєвих
ситуацій та проблем, виховання поваги до права та закону; виховання
особистості у сфері інтелектуальної, комунікативної та громадськоправової діяльності як сукупності здібностей до готовності активно,
відповідально та ефективно реалізовувати весь комплекс громадянських прав та обов’язків у демократичному суспільстві28.

———————
28

Суворова Н. Г. Программа элективного курса для предпрофильного обучения // www.lawclinic.ru.
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Після цього доцільно поставити запитання для вільного роздумування аудиторії: в чому проявляється роль практичного права в сприянні розвитку правової культури суспільства? Яким чином практичне
право може сформувати активну громадську позицію? Яке місце завдань практичного права в системі завдань юридичної клініки? Кожне з питань можна коротко розглянути.
Альтернативний варіант 1
Соціально та індивідуально орієнтовані завдання практичного
права (перші спрямовані на розвиток позитивної соціальної спрямованості учнів, другі – на розвиток індивідуальних умінь та навичок)
розглядаються модифікованим методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ:
дошка ділиться на дві половини, якась частина аудиторії (наприклад,
перший ярус чи перші парти) називає і пояснює соціально орієнтоване завдання, яке записується на дошці, інша частина аудиторії – індивідуально орієнтоване.
Таким чином, після виконання цього завдання складається повний
список завдань практичного права. Якщо потрібно, викладач уточнює
формулювання, запропоновані аудиторією.
Альтернативний варіант 2
Залучаючи аудиторію, можна побудувати на дошці схему, яка б
відображала сутність та співвідношення мети і завдань практичного
права.
4. Характеристика принципів практичного права (25 хвилин).
Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ аудиторія називає принципи,
на яких, на її думку, має базуватися практичне право. Викладач підводить підсумок, даючи впорядкований перелік вказаних принципів.
Застосовується метод ШКАЛА ОЦІНКИ, і слухачі розміщують на ній
принципи в порядку їх важливості.
Питання, які доцільно запропонувати для вільного роздумування аудиторії: який з принципів є визначальним для практичного права? Яке
значення принципу інтеракції під час викладення практичного права?
На закінчення лекції доцільно провести поточний контроль шляхом перевірки конспектів лекції чи з’ясувати це шляхом постановки
перед кількома слухачами завдань чи запитань, які висвітлювалися на
лекції.
Альтернативний варіант 1
Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ з’ясовуються принципи, на
яких засноване проведення занять з практичного права. Опрацювання
цього питання продовжується коментарем викладача, який доцільно
завершити невеликою РЕФЛЕКСІЄЮ.
Альтернативний варіант 2
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Альтернативним варіантом поточного контролю може бути написання невеликої письмової роботи, надання письмової відповіді на
поставлене запитання. Питання чи завдання при цьому мають стосуватися теми, але письмова відповідь потребує розмірковування і висвітлює власну думку студента.
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Тема 15. Інтерактивні методики в правопросвітній роботі
юридичної клініки
Методики навчання: пасивні, активні, інтерактивні. «Піраміда» засвоєння матеріалу слухачами залежно від застосовуваних на занятті
методів навчання. Пізнавальні рівні, як елементи навчального процесу та етапи засвоєння навчального матеріалу. Місце методик в правопросвітній роботі юридичної клініки.
Поняття та специфіка інтерактивних методик навчання. Інтерактивні методики як частина громадянської освіти. Цілі інтерактивного
навчання. Основні завдання інтерактивних методів. Принципи інтерактивного навчання. Функції інтерактивних методів. Клінічні методи викладання як вид інтерактивних методів.
Класифікація інтерактивних методів навчання. Основні інтерактивні
методи та їх застосування: мозковий штурм, робота в малих групах, аналіз правових ситуацій, рольові ігри. Обслуговуючі інтерактивні методи,
їхня роль на занятті: знайомство, мотивація, рефлексія, правила, оцінювання. Група конкретизуючих методів: дерево рішень, послідовне обґрунтування, «сократовий метод», коло ідей, стоп-кадр, навчаючи вчуся та
ін. Група комплексних методик: акваріум, калейдоскоп, законодавчий
процес, медіація, переговори, імітація спрощеного судового слухання та
ін. Методи дискутування як особливий вид інтерактивних методів: займи позицію, дебати, ток-шоу, прес-конференція та ін.
Інтерактивні методи як засіб проведення юридичною клінікою
правопросвітніх заходів. Місце інтерактивної методики в структурі
уроку з практичного права. Творчий підхід до моделювання і використання методик як основа правопросвітньої діяльності юридичної
клініки. Застосування інтерактивних методів на різних видах занять:
лекціях, семінарах, практичних заняттях. Використання інтерактивних
методик залежно від матеріалу, який викладається. Інтерактивний урок
як особливий вид організації заняття. Структура та специфіка проведення інтерактивного заняття. Етичні правила роботи з інтерактивними методиками.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Розкрити сутність
інтерактивних методів як основного засобу проведення правопросвітньої роботи юридичною клінікою; сформувати навички роботи з цими методами та навички складання інтерактивного заняття.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 сутності педагогічних методів, прийомів та технологій;
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 видів педагогічних методів та відмінностей між ними;
 «піраміди» засвоєння матеріалу залежно від застосовуваних на
занятті методів навчання;
 сутності інтерактивних методик навчання та відмінності їх від
інших педагогічних методів;
 цілей інтерактивного навчання та основних задач інтерактивних методів;
 принципів інтерактивного навчання та функцій інтерактивних
методів;
 способів класифікації інтерактивних методів навчання;
 місця інтерактивної методики в структурі уроку практичного
права;
 специфіки вибору та застосування інтерактивних методик залежно від матеріалу, який викладається;
 структури інтерактивного уроку як особливого виду організації заняття.
Уміння:
 визначати роль інтерактивних методик у правопросвітній роботі юридичної клініки;
 використовувати інтерактивні методи на різних видах занять;
 модифікувати та поєднувати інтерактивні методики навчання
для вивчення того чи іншого матеріалу;
 оцінювати роботу аудиторії за інтерактивними методиками;
 дотримуватися етичних правил під час роботи з інтерактивними методиками.
Навички:
 складання інтерактивного заняття;
 інтерактивного викладення правничого матеріалу;
 організації правопросвітньої роботи у формі проведення інтерактивних занять;
 поєднання різних інтерактивних технологій у межах одного
заняття для досягнення його цілей;
 організації роботи великих та малих груп на занятті.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання матеріалу теми заплановано 4 години: 2 години семінарського заняття та
2 години індивідуальної роботи.
Після проведення семінару в порядку домашнього завдання студентами виконується індивідуальна робота, яка передбачає опрацювання
необхідних матеріалів та складання інтерактивного заняття. Індивідуальна робота кожного слухача буде перевірятися під час модульного
контролю, на який з названої теми виноситься виконання творчого
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завдання. Його потрібно подати викладачу для перевірки за 7 днів до
модульного контролю.
Семінарське заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Розкриття сутності та порівняння видів методик навчання
(15 хвилин).
2. Формування поняття про інтерактивні методики: їх специфіку,
мету, завдання, принципи та функції (15 хвилин).
3. З’ясування особливостей різних видів інтерактивних методів
(30 хвилин).
4. Формування практичних навичок застосовувати інтерактивні методи, визначати місце інтерактивної методики в занятті (30 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Розкриття сутності та порівняння видів методик навчання
(15 хвилин).
Рекомендується для детального розгляду питання на семінарі
опрацювати до його початку додаткові джерела з переліку: 2, 3, 4, 5,
12, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 29.
Викладач завчасно готує видатковий матеріал з інформацією про різні види методик навчання. Після цього разом зі студентами рекомендується скласти порівняльну таблицю за такими параметрами:
Таблиця 1
Порівняння різних видів методик навчання
Параметри для порівняння

Для подачі якого матеріалу
доцільно застосовувати
У чому полягає їх особливість
На яких заняттях доцільно
використовувати
Наведіть приклад такої методики

Пасивні методики

Активні
методики

Інтерактивні
методики

Після цього викладач зображує піраміду засвоєння знань залежно
від використаних методик (джерела: 4, 11, 19, 20). Потім методом
РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ відбувається обговорення різних методик навчання, з’ясування різниці між ними. Методом РЕФЛЕКСІЇ
варто закріпити матеріал про види методик навчання.
Альтернативний варіант 1
Після нетривалої роботи в МАЛИХ ГРУПАХ над видатковим матеріалом,
завчасно
підготованим
викладачем,
методом
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ПОСЛІДОВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ (ПРЕС) відбувається презентація ефективності застосування пасивних, активних, інтерактивних
методів по-черзі на різних видах занять (на лекції, семінарському чи
практичному занятті).
Альтернативний варіант 2
Методом КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА слухачі на основі видаткових
матеріалів в п’яти МАЛИХ ГРУПАХ обговорюють сутність та цінність пасивних, активних та інтерактивних видів методик, а потім
виносять на загальний розсуд своє рішення про те, які методики вони
визнали найефективнішими і чому.
2. Формування поняття про інтерактивні методики: їх специфіку, мету, завдання, принципи та функції (15 хвилин).
Викладач завчасно готує для РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ роздаткові матеріали – п’ять блоків інформації такого змісту (див. джерела:
2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 19, 24, 29) 1) особливості інтерактивних методів;
2) мета використання інтерактивних методів; 3) завдання, які вони
виконують; 4) принципи, на яких засноване викладання цих методик;
5) функції, які виконують інтерактивні методики навчання.
Методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ і подальшої презентації
групової роботи відбувається з’ясування особливостей, мети, завдань,
принципів, функцій інтерактивних методів: кожна група розкриває
різні завдання за особливостями, метою, завданнями, принципами,
функціями інтерактивних методів відповідно.
Альтернативний варіант 1
За допомогою методу АКВАРІУМ відбувається розгляд питання
про особливості, мету, завдання, принципи та функції інтерактивних
методів. Кожна група отримує різні завдання за особливостями, метою, завданнями, принципами, функціями інтерактивних методів
відповідно29.
Альтернативний варіант 2
Аудиторію доцільно об’єднати в 4–5 груп, за допопогою методу
РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ по черзі на їх обговорення винести
питання про мету, специфіку, завдання, принципи та функції інтерактивних технологій30.

———————
29

У разі використання цього варіанту організації заняття викладач повинен
знайти швидкі способи розгляду інших питань теми, адже проведення методу
АКВАРІУМ займе близько 30 хвилин.
30
У разі використання цього варіанту організації заняття викладач повинен
знайти швидкі способи розгляду інших питань теми, адже проведення цього
методу займе близько 30 хвилин.
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3. З’ясування особливостей різних видів інтерактивних методів (30 хвилин).
Шляхом роботи в МАЛИХ ГРУПАХ відбувається порівняння основних груп інтерактивних методів (див. джерела: 2, 3, 4, 11, 15, 16,
17, 19, 24, 29). Для цього рекомендується утворити кілька груп за
кількістю груп інтерактивних методів і запропонувати охарактеризувати за чотирма-п’ятьма критеріями ту групу методів, яка дісталася
кожній окремій групі.
Альтернативний варіант 1
Викладач завчасно готує роздатковий матеріал щодо основних
груп методів, у якому зазначаються особливості тієї чи іншої групи
методів, їх застосування, орієнтовний порядок проведення. Протягом
певного часу (залежно від обсягу роздаткового матеріалу) слухачі з
ними ознайомлюються.
По завершенні роботи слухачів викладач залучає до обговорення
всю аудиторію та за допомогою методу МОЗКОВИЙ ШТУРМ складає на дошці порівняльну таблицю різних груп інтерактивних методів. Слухачі частково зазначають деякі її елементи в зошитах.
Орієнтовні параметри таблиці.
Таблиця 2
Порівняння груп інтерактивних методів
Параметри для
порівняння

Обслуговуючі
методи

Основні
методи

Конкретизуючі
методи

Методи
дискутування

Комплексні
методи

Мета та призначення
Етап заняття, на
якому застосовуються
Обов’язковість чи
довільність використання
Сприйняття методів аудиторією
Складність застосування
Витрачання часу
на занятті в процесі їх застосування
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До цієї роботи групу можна залучити й іншими способами, крім
МОЗКОВОГО ШТУРМУ: викликаючи бажаючих, пропонуючи відповідати по черзі, розподіляючи різні групи методів між рядами чи
групами слухачів за місцем їх розташування.
4. Формування практичних навичок застосовувати інтерактивні методи, визначати місце інтерактивної методики в занятті
(30 хвилин).
Викладач роздає завчасно підготований роздатковий матеріал (див.
джерела: 4, 11, 12, 19, 20, 21, 24) про структуру інтерактивного заняття.
Після цього він пропонує слухачам теми для складання розгорнутого плану заняття практичного права31. За методом РОБОТИ в
п’ятьох МАЛИХ ГРУПАХ кожна група самостійно визначає структуру інтерактивного заняття з окремої теми, яку пропонує викладач.
Використовуючи вже набуті знання, групи також обирають інтерактивні методи для застосування їх на інтерактивному уроці. Групи, які
утворилися під час розгляду цього питання, зберігаються для виконання творчих завдань на самостійну роботу.
В кінці заняття викладач перевіряє результати групової роботи і
акцентує увагу на процесі завершення підготовки заняття з правової
просвіти під час самостійної роботи.
Індивідуальна робота (2 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи:
1. Формування навичок визначення специфіки застосування
та вибору різних методів на інтерактивному занятті залежно від
його тематики та інших факторів.
Слухачі на попередньому занятті були об’єднані в п’ять груп. Кожна група отримала тему для написання інтерактивного уроку. Використовуючи знання та вміння, набуті під час семінарського заняття,
та додаткові джерела: 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 творчими групами студентів визначається перелік методик, які повинні ввійти до заняття практичного права на одну із запропонованих викладачем тем.
Очікуваний результат: кожна творча група спланує та оформить
методичну частину інтерактивних занять як текстовий документ.
Важливий момент: 1) текст має бути виконаний у форматі
Microsoft Word; 2) він має містити: план заняття та методики до кож-

———————
31

Орієнтовний перелік тем: «Чи вмієш ти користуватися правами споживача?», «Як не стати жертвою злочину?», «Як запобігти насильству в сім’ї?»,
«Освіта – право чи обов’язок?», «Міліція та населення – партнери в протидії
насильству» (перелік може бути змінено чи доповнено викладачем).
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ного питання; 3) разом з виконаною роботою додається опис вкладу
кожного у виконання завдання.
2. Формування практичних навичок написання інтерактивного заняття.
Слухачі, використовуючи додаткові джерела: 3, 4, 11, 12, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 24 та схеми інтерактивного заняття, які вони розробили під час першого творчого завдання для індивідуальної роботи,
складають короткий опис ходу заняття практичного права і шаблони
роздаткових матеріалів, необхідних для нього.
Очікуваний результат: кожна творча група підготує: 1) опис послідовності використання інтерактивних методик на занятті з поясненням, як саме застосувати ці методики; 2) опис і назви роздаткових
матеріалів, необхідних для проведення заняття.
Важливий момент: 1) завдання потрібно виконати у форматі
Microsoft Word; 2) текст опису ходу заняття повинен відповідати темі
та плану, які були розроблені групами під час першого творчого завдання.
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Тема 16. Психологічні аспекти правопросвітньої роботи
юридичної клініки
Сутність та структура психологічного забезпечення правопросвітньої роботи юридичної клініки, її мета і завдання. Роль психологічного фактору у правопросвітній роботі юридичної клініки.
Психологічні особливості розвитку підлітків. Особливості та ступінь розвитку пізнавальних процесів підлітків: пам’яті, уваги, мислення, уяви, мовлення. Особливості сприймання інформації підлітками.
Особливості викладання права підліткам. Застосування різних видів методик на заняттях з правової просвіти та сприйняття їх підлітками. Ефективність викладання інтерактивних методик для підлітків
при вивченні права. Психологічні особливості використання правової
гри, як одного з видів інтерактивних методик. Психологічні аспекти
побудови уроків з правової просвіти. Специфіка мотиваційної сфери
підлітків під час проведення занять. Особливості зацікавлення (мотивації) підлітків до викладання правопросвітніх занять. Особливості
поведінки підлітків під час проведення заняття. Особливості утримування уваги підлітків під час заняття та ефективність запам’ятовування ними навчального матеріалу залежно від способу викладання. Психологічні та педагогічні особливості постановки завдань до
наступного заняття, ознайомлення зі специфікою оцінювання підлітків під час проведення правопросвітніх занять.
Особливості спілкування викладача з підлітками. Особливості та
умовні типи поведінки дітей під час занять з правової просвіти. Способи поведінки з різними структурними елементами у групі підлітків.
Можливі причини недисциплінованої поведінки підлітків на заняттях
з правової просвіти. Шляхи вирішення причин недисциплінованої
поведінки підлітків на заняттях. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій: «викладач – учень» та «учень – учень». Педагогічні підходи до
викладання. Індивідуальний підхід до викладання. Диференційований
підхід до викладання.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Розкрити сутність
психологічного забезпечення правопросвітньої роботи юридичної
клініки, з’ясувати психологічні та вікові особливості підлітків, специфіку проведення правової просвіти з ними.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 психологічних особливостей правопросвітньої діяльності юридичної клініки;
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 психологічних особливостей рівня розвитку пізнавальних процесів у дітей (пам’яті, уваги, уяви, мислення, мовлення, сприймання);
 психологічних аспектів мотивації, подачі матеріалу та оцінювання підлітків;
 основних понять та закономірностей процесу сприймання правової інформації підлітками;
 педагогічних підходів до викладання права підліткам.
Уміння:
 психологічно правильно будувати спілкування з підлітками;
 застосовувати елементи мотивації стосовно групи підлітків під
час правопросвітніх занять;
 утримувати увагу дітей протягом заняття з правової просвіти,
спрямовувати її в потрібному напрямку;
 аналізувати свою діяльність як викладача занять з правової
просвіти з позицій ефективності;
 прогнозувати результати наступної діяльності та правильно
орієнтувати самоосвіту для формування педагогічної майстерності.
Навички:
 налагодження психологічного контакту з групою підлітків;
 оптимального вибору методів досягнення кінцевої мети навчання і виховання учнів;
 вирішення конфліктних ситуацій типу «учень – учень», «учень –
вчитель» на заняттях з правової просвіти;
 подолання причин недисциплінованої поведінки дітей на правопросвітніх заняттях;
 побудови атмосфери співпраці на заняттях з правової просвіти.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання матеріалу теми заплановано 2 години семінарського заняття.
Семінарське заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Загальне поняття про психологічну службу юридичної клініки.
З’ясування психологічних особливостей розвитку підлітків (15 хвилин).
2. Формування знань щодо особливостей зацікавлення (мотивації)
підлітків на заняттях з правової просвіти (20 хвилин).
3. Ознайомлення з особливостями оцінювання підлітків під час
проведення правопросвітніх занять (20 хвилин).
4. Формування навичок вирішення конфліктних ситуацій на правопросвітніх заняттях та роботи з різними психологічними типами
підлітків (35 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Загальне поняття про психологічпу службу юридичної
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клініки. З’ясування психологічних особливостей розвитку підлітків (15 хвилин).
Викладач доводить до відома студентів загальне поняття про психологічну службу в юридичній клініці, її призначення, структуру завдання, тощо. Після цього під час вільної бесіди зі студентами
з’ясовується сутність психологічного забезпечення правопросвітньої
роботи. Зокрема, рекомендується обговорити такі питання: чи повинен студент – викладач правовопросвітніх занять мати знання з психології; що конкретно він повинен знати; яким чином можна забезпечити йому отримання таких знань; як це вплине на якість проведення
правопросвітніх занять тощо.
Після цього пропонується методом НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ розглянути в п’яти МАЛИХ ГРУПАХ такі види інформації32 (див. джерела: 1,
2, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 22): 1) особливості пізнавального процесу –
пам’яті; 2) особливості пізнавального процесу – уваги; 3) особливості
пізнавального процесу – мислення; 4) особливості пізнавального процесу – уяви; 5) особливості пізнавального процесу – мовлення.
Альтернативний варіант 1
Викладач розповідає інформацію про психологічну службу та психологічне супроводження правопросвітньої роботи, висвітлюючи
питання, запропоновані в основному варіанті.
Після цього методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ відбувається
обговорення особливостей пізнавальних процесів підлітків: пам’яті,
уваги, мислення, уяви, мовлення. Кожна група (їх всього має бути
п’ять) отримує роздатковий матеріал з якогось одного виду пізнавального процесу. Після завершення роботи в групах відбувається
детальне представлення інформації з тією метою, щоб усі групи володіли матеріалом, яким працювали інші.
Альтернативний варіант 233
Викладач розповідає інформацію про психологічну службу та психологічне супроводження правопросвітньої роботи, висвітлюючи
питання, запропоновані в основному варіанті.
Після розповіді викладача методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ
відбувається обговорення особливостей пізнавальних процесів підлітків: пам’яті, уваги, мислення, уяви, мовлення. Кожна група отримує
однаковий роздатковий матеріал стосовно усіх перелічених вище
пізнавальних процесів.

———————
32

Викладач видає заздалегідь підготовлений матеріал.
Цей варіант організації заняття займе близько 40 хвилин, тому викладач, у разі
його обрання, має подбати про звуження в часі варіантів розгляду інших питань теми.
33
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Також кожній групі видаються різні приклади діяльності учнів на
правопросвітньому занятті (кожній групі – одна ситуація) та завдання
визначити за методом ШКАЛА ОЦІНКИ, які пізнавальні процеси на
скільки відсотків задіяні в тому чи іншому випадку. Приклади завдань: 1) учні по черзі відповідають на поставлені викладачем питання, які висвітлюються в підручнику і давалися на домашнє завдання;
2) викладач пропонує учням пограти в гру «навчаючи вчуся»34;
3) учні ознайомилися з правовою ситуацією та засвоюють варіанти
поведінки в ній шляхом програвання сценки в ролях; 4) учні читають
підручник та переказують різні частини прочитаного тексту; 5) учням
пропонується написати закон «Про поведінку в школі».
2. Формування знань щодо особливостей зацікавлення (мотивації) підлітків на заняттях з правової просвіти (20 хвилин).
Використовуючи джерела: 1, 6, 12, 15, 17, 23, 25, викладачеві рекомендується завчасно підготувати роздаткові матеріал для РОБОТИ
В МАЛИХ ГРУПАХ. Робота відбувається за однією з модифікацій методу КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА. Група слухачів об’єднується у три
підгрупи. Перша підгрупа – група постановки проблеми (вона складає
запитання, які мають розкрити сутність певної проблеми. Запитання
повинні бути заданими у логічній послідовності. Після відповідей другої підгрупи, ця підгрупа задає уточнюючі додаткові запитання).
Друга підгрупа – група відповідей (розв’язує проблему, відповідаючи на поставлені запитання. Бажано відповіді ілюструвати практичними прикладами). Третя підгрупа – група рецензій (робить аналіз
розкритого матеріалу, може запропонувати до розгляду свої запитання, аналізує повноту, якість роботи другої та першої підгруп, оцінює
їх, слідкує за часом). Відбувається робота в МАЛИХ ГРУПАХ. Після
розкриття одного питання групи міняються ролями. В кінці заняття
педагог робить підсумок на 2–3 хвилини.
Альтернативний варіант 1
Методом НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ відбувається обговорення особливостей мотиваційної сфери підлітків. Пропонуються чотири – п’ять блоків
інформації, яка розкривала б різні способи мотивації підлітків на заняттях з правової просвіти (додатково див. джерела: 1, 6, 12, 15, 17, 23, 25).
Альтернативний варіант 2
Способом «Бліц-опитування» методу ОЦІНЮВАННЯ викладач
перевіряє знання термінології та основних понять, що стосуються
мотиваційної сфери підлітків на правопросвітніх заняттях та підсумовує пройдений матеріал.

———————
34

Гра відбувається аналогічно з ознайомленим методом.
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Альтернативний варіант 3
Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ визначаються способи зацікавлення дітей на заняттях з правової просвіти. Викладач або бажаючий
з групи студентів узагальнює названі способи та підводить підсумки.
Альтернативний варіант 4
За допомогою методу АКВАРІУМ обговорюються способи зацікавлення дітей на правопросвітніх заняттях та шляхи їх реалізації на
практиці. Для цього необхідно підготувати три-чотири блоки завдань
та інформації до нього, наприклад, кожній групі дати різні завдання,
які містили б практичні проблеми мотивування підлітків. Рекомендується дати завдання визначити способи мотивації для різних категорій підлітків: 1) учні правового класу; 2) учні класу природничого
профілю; 3) важкі підлітки тощо.
3. Ознайомлення з особливостями оцінювання підлітків під
час проведення правопросвітніх занять (20 хвилин).
Викладач розповідає про особливості оцінювання підлітків на заняттях з правової просвіти. Для вільного обговорення в аудиторії
пропонуються запитання: для чого існує оцінювання; що воно допомагає забезпечити; що і кого ми оцінюємо; чи можна на заняттях з
правової просвіти застосовувати традиційні прийоми оцінювання; чи
на кожному занятті варто застосовувати оцінювання тощо.
Після цього методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ відбувається визначення способів оцінювання учнів на заняттях з правової просвіти. По
завершенні роботи над визначенням способів оцінювання рекомендується провести РЕФЛЕКСІЮ та обговорити такі проблемні ситуації:
1) викладачеві потрібно оцінити роботу учня, який нічого на уроці корисного не зробив, але який має здібності до вивчення права; 2) викладач
повинен оцінити роботу класу загалом, в якому особливо сумлінно працювало лише двоє; 3) викладач повинен оцінити роботу учня, який дуже
старається, але не має особливих здібностей. Викладач може провести
РЕФЛЕКСІЮ-обговорення і стосовно інших проблемних ситуацій.
Альтернативний варіант 1
Викладач розповідає про особливості оцінювання підлітків на заняттях з правової просвіти. Для вільного обговорення в аудиторії пропонуються питання, перераховані в основному варіанті організації заняття.
Після цього методом КОЛО ІДЕЙ відбувається з’ясування усіх можливих способів оцінювання учнів на заняттях з правової просвіти. Для
кращого закріплення матеріалу слухачі продовжують РОБОТУ В
МАЛИХ ГРУПАХ над завданням: кожна група отримує на опрацювання
кілька методів чи способів оцінювання та завдання змоделювати по три
ситуації, в яких застосування цих методів оцінювання буде доцільним.
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Альтернативний варіант 235
Викладач розповідає про особливості оцінювання підлітків на заняттях з правової просвіти. Для вільного обговорення в аудиторії пропонуються питання, перераховані в основному варіанті організації заняття.
Після цього методом КАЛЕЙДОСКОП під час РОБОТИ В
МАЛИХ ГРУПАХ відбувається обговорення різних способів оцінювання учнів на заняттях з правової просвіти.
4. Формування навичок вирішення конфліктних ситуацій на
правопросвітніх заняттях та роботи з різними психологічними
типами підлітків (35 хвилин).
Методом МОЗКОВИЙ ШТУРМ з’ясовуються причини недисциплінованої поведінки підлітків на заняттях з правової просвіти. Після цього за допомогою методу ДЕРЕВО РІШЕНЬ визначаються шляхи вирішення причин недисциплінованої поведінки підлітків на заняттях.
По завершенні вправи викладач формує в аудиторії чотири групи
студентів: дві з них працюватимуть над конфліктною ситуацією
«вчитель – учень», дві – «учень – учень». Вони мають визначити: в
яких випадках виникає цей вид конфлікту, який він може мати перебіг, які шляхи його вирішення можуть бути. Представлення результатів роботи рекомендовано провести за методом КОЛО ІДЕЙ: спочатку в ньому беруть участь дві групи, які працювали над однаковим
завданням, потім – інші дві.
Альтернативний варіант 1
За допомогою методу РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ відбувається
визначення причин недисциплінованої поведінки учнів на заняттях.
Потім методом КОЛО ІДЕЙ групи намагаються найповніше висвітлити ці причини. Для закріплення матеріалу викладач видає групам
практичні ситуації, в яких висвітлюються різні випадки недисциплінованої поведінки учнів на заняттях. Після завершення їх розгляду
відбувається загальне обговорення.
Викладач розповідає про варіанти конфліктних ситуацій, які можуть траплятися на заняттях з правової просвіти: «вчитель – учень»,
«учень – учень». Після цього відбуваються дві РОЛЬОВІ ГРИ відповідно до двох моделей конфліктних ситуацій за сценаріями: 1) учень
веде на заняттях себе недисципліновано, постійно обговорює, критикує дії вчителя англійської мови зі своїм сусідом по парті, відмовляється виконувати завдання на уроці. Свою поведінку він пояснює
тим, що вчитель раніше викладав німецьку мову, тому вимова англій-

———————
35

Цей варіант займе близько 40 хвилин часу заняття, тому викладач у разі
його обрання, має обрати нетривалі варіанти розгляду інших питань.
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ських слів у нього неправильна, і старший брат учня, який теж навчався в цього учителя, англійської й досі не знає, а сам він (учень) минулого літа гостював у своєї тітки в Лондоні, тому англійську знає
краще від викладача і ніякого навчання більше не потребує; 2) двоє
учнів, які гарно навчаються в школі та постійно конкурують, живуть
у сусідніх квартирах. У першого батько перебуває в місці позбавлення волі за крадіжку, скоєну на місцевому заводі. Другий знає про такі
проблеми першого і щодня налаштовує клас проти нього, розповідаючи про батька-злочинця, додаючи нових подробиць до цієї історії
(що «сидить» він не за крадіжку, а за вбивство), тощо. Перший завжди негативно реагує на це, тому практично щодня в класі виникає
бійка.
Аудиторія спостерігає та коментує поведінку «акторів», рекомендує свої варіанти.
Альтернативний варіант 2
За допомогою методу РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ відбувається
визначення причин недисциплінованої поведінки учнів на заняттях.
Після цього методом КОЛО ІДЕЙ групи намагаються найповніше
висвітлити ці причини.
Викладач розповідає про варіанти конфліктних ситуацій, які можуть траплятися на заняттях з правової просвіти: «вчитель – учень»,
«учень – учень». Після цього за допомогою методу АКВАРІУМ відбувається обговорення різних ситуацій, які можуть виникнути на занятті з правової просвіти. Рекомендується, щоб моделі конфліктів
«вчитель – учень», «учень – учень» були рівною мірою представлені
в практичних ситуаціях.
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Тема 17. Психологічні аспекти правозахисної діяльності
юридичної клініки
Поняття та система психологічного забезпечення правозахисної
роботи юридичної клініки. Мета та завдання психологічного забезпечення правозахисної діяльності клініки.
Поняття юридичного консультування з позиції психології. Психологічні особливості надання різних відповідей на правові питання
клієнта залежно від характеру справи. Поведінка клієнта під час
консультування. Реакція консультанта на різні варіанти поведінки
клієнта.
Психологічні аспекти інтерв’ювання та консультування клієнтів
різних вікових категорій. Психологічні типи клієнтів: «довірлива дитина», «клієнти-скептики», «вперті клієнти», інші. Найбільш поширені категорії клієнтів, які звертаються до юридичної клініки. Психологічна специфіка інтерв’ювання та консультування клієнтів різних
психологічних типів.
Психологічне забезпечення роботи з різними категоріями клієнтів.
Поняття категорій клієнтів та їх види. Категорії клієнтів за віковими
та фізичними ознаками: підлітки, юнаки, жінки, люди з фізичними
вадами, особи похилого віку, психічно хворі, інші.
Психологічні аспекти складання процесуальних документів у
справі. Психологічна робота консультанта зі свідками перед та під
час судового слухання. Психологічні аспекти правозахисної роботи
громадян у суді. Психологічні аспекти захисної промови.
Вплив психологічного фактора на ефективність роботи напряму
«Юридичне консультування». Значення психологічного забезпечення
інтерв’ювання та консультування в роботі юридичної клініки.
Концепція опрацювання матеріалу теми: З’ясувати та навчити
основ психологічної роботи з клієнтом та психологічних аспектів
судової роботи юриста.
Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 основних завдань психологічного супроводження діяльності
юридичної клініки у сфері юридичного консультування;
 психологічних аспектів правозахисної роботи громадян в суді;
 правил психологічної поведінки з різними категоріями клієнтів.
Уміння:
 аналізувати правильність поводження з різними категоріями
клієнтів;
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 оцінювати процесуальні документи, враховуючи психологічні
аспекти;
 аналізувати процес судового засідання з позицій психології.
Навички:
 психологічно грамотного ведення спілкування зі свідками до та
після судового слухання;
 застосування психологічних прийомів під час інтерв’ювання
різних груп клієнтів;
 використання прийомів активного вислуховування при спілкуванні з клієнтом;
 правильної поведінки з різними психологічними типами та віковими групами клієнтів;
 використання психологічних прийомів у досудовій та судовій
практиці.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання матеріалу теми заплановано 2 години практичного заняття.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Формування уявлення про психологічне забезпечення правозахисної роботи юридичної клініки та його значення (15 хвилин).
2. Розгляд різних типів клієнтів за психологічним критерієм. Характеристика поведінки з ними (30 хвилин).
3. Психологічні аспекти правозахисної роботи громадян у суді
(45 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Формування уявлення про психологічне забезпечення правозахисної роботи юридичної клініки та його значення (15 хвилин).
За допомогою методу ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ викладач
з’ясовує такі питання: чи повинен студент-консультант та майбутній
юрист мати знання в сфері психології та мати навички ефективної
комунікації; як знання загальної та соціальної психології можуть
вплинути на процеси телефонного спілкування, інтерв’ювання, консультування; навіщо існує психологічне супроводження юридичного
консультування.
Після цього викладач розповідає про психологічне забезпечення
такого напряму діяльності юридичної клініки як «Юридичне консультування»36. Під час розповіді необхідно висвітлити питання, зокрема:

———————
36

При цьому викладач не зачіпає питання щодо загального призначення та
ролі психологічної служби, оскільки ці питання розглядалися в темі «Психологічне
забезпечення правопросвітньої роботи юридичної клініки», але в ході роботи над
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яким чином здійснюється психологічний супровід у сфері юридичного
консультування, яке його значення; яким чином відбувається психологічна підготовка студентів-консультантів.
Альтернативний варіант 1
У процесі вільної бесіди між викладачем та слухачами з’ясовується
інформація, запропонована для обговорення в основному варіанті. Після цього спільними зусиллями пропонується скласти порівняльну таблицю за такими параметрами.
Таблиця 1
Порівняння психологічного забезпечення юридичного
консультування та правопросвітньої роботи
Параметри для порівняння

Мета
Конкретні завдання
Стосовно кого застосовуються психологічні навички (стосовно якої аудиторії)
Яке значення має для діяльності юридичної клініки

Психологічне забезпечення
Юридичного
Правопросвітконсультування
ньої роботи

Альтернативний варіант 2
Викладач доводить до відома слухачів інформацію, зазначену в
основному варіанті. Після цього об’єднує слухачів у п’ять груп та
методом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ пропонує зробити порівняльний аналіз психологічного забезпечення правопросвітньої роботи та
юридичного консультування за критеріями, вказаними у таблиці альтернативного варіанту 1 таким чином: перша група порівнює мету
психологічного забезпечення вказаних вище напрямів, друга – конкретні завдання, третя з’ясовує, хто здійснює психологічну підготовку
для першого та другого напряму, і так далі.
Групи працюють протягом 5 хвилин, після чого їм відводиться по
2 хвилини на представлення результатів своєї роботи.
2. Розгляд різних типів клієнтів за психологічним критерієм.
Характеристика поведінки з ними (30 хвилин).
Для більш детального розгляду цього питання слухачам рекомендується самостійно ознайомитися з типологією клієнтів за джере-

———————
темою викладач може апелювати до пройденого матеріалу, просити слухачів
пригадати його, порівнювати з психологічним забезпеченням юридичного консультування.

146

лами: 3, 4, 5, 7, 14, 17, 22. Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ
з’ясовуються психологічні типи клієнтів: «довірлива дитина», «клієнти-скептики», «вперті клієнти», інші. Викладач об’єднує групу в три
підгрупи чи іншу кількість, яку викладач вважає за доцільне. Кожна
група отримує завдання: потрібно охарактеризувати клієнта за певним типом. Шляхом РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ слухачі визначають правила поведінки з ними під час інтерв’ювання та консультування. Відбувається РЕФЛЕКСІЯ.
Альтернативний варіант 1
Методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ визначаються психологічні типи клієнтів (джерела: 3, 4, 5, 7, 14, 17, 22). Для детальнішого їх розгляду аудиторію доцільно об’єднати в три групи. За допомогою методу РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ відбувається обговорення групами
ситуації поведінки консультанта з різними типами клієнтів. У кожній
групі обговорюються усі типи клієнтів.
Рекомендуються такі типи клієнтів: «клієнт – дитина»; «клієнт –
скептик»; «впертий клієнт». Потім кожна група презентує свої напрацювання та проводиться аналіз поведінки консультанта з різними
типами клієнтів. Методом РЕФЛЕКСІЇ варто закріпити матеріал про
психологічне забезпечення консультування в юридичній клініці.
Альтернативний варіант 2
За допомогою методу НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ відбувається ознайомлення слухачів з трьома блоками інформації – відбираються кілька
типів клієнтів за психологічним критерієм (джерела: 3, 4, 5, 7, 14, 17,
22). Потім методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ рекомендується визначити способи поведінки з різними типами клієнтів, які звертаються за
консультацією до юридичної клініки.
Альтернативний варіант 3
Рекомендується об’єднати групу в три – чотири МАЛІ ГРУПИ та
за допомогою методу ДЕРЕВО РІШЕНЬ провести пошук групами
особливостей у особистості певного типу клієнта при наданні їм
консультації. Кожна група отримає свій тип клієнта. Потім групи
обмінюються своїми завданнями і далі, працюючи в МАЛИХ
ГРУПАХ, знаходять можливі способи поведінки з різними типами
клієнтів. Після цього представник від кожної групи презентує її напрацювання.
3. Психологічні аспекти правозахисної роботи громадян у суді
(45 хвилин).
Викладач об’єднує аудиторію у чотири МАЛІ ГРУПИ, кожна група має скласти свій процесуальний документ до суду, із врахуванням
конкретних психологічних особливостей.
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Рекомендовані процесуальні документи: а) заява до роботодавця;
б) скарга в ЖЕК; в) претензія до фірми-конкурента; г) позовна заява.
Рекомендовані психологічні особливості: а) написати документ так,
щоб привернути увагу адресата; б) щоб отримати відверту відповідь.
Відбувається обговорення завдання в групах, потім представник
від кожної групи презентує результати роботи. Викладач записує запропоновані результати та підводить підсумки (використовуючи
джерела: 2, 6, 11, 12).
Далі викладач обирає бажаючих на роль двох свідків протилежної
сторони та бажаючого на роль адвоката, який буде проводити допит.
Роздає учням фабули ролей, які слід підготувати завчасно. Обрані особи
протягом 5 хвилин опановують свої «ролі», окремо від групи та один від
одного, далі робота відбувається за методом АКВАРІУМ. Після обговорення роботи групи усією аудиторією, викладач акцентує увагу на психологічних аспектах допиту, які були використані під час РОЛЬОВОЇ
ГРИ та які запропонує аудиторія. Потім узагальнює та доповнює їх.
Рекомендовані ситуації під час допиту37: 1) дорожньо-транспортна
пригода, в якій свідки говорять, що пішохід сам порушив правила переходу проїзної частини; 2) розподіл майна між братом та сестрою після
смерті матері, коли свідки говорять про те, що позивач не доглядав за
хворою матір’ю; 3) невиплата аліментів чоловіком жінці, коли свідки
говорять, що він працює, але йому не виплачують заробітної плати та ін.
За допомогою процедури методу ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО
СУДОВОГО СЛУХАННЯ студент проголошує захисну промову,
враховуючи правила проведення методу ПРАВНИЧА ПРОМОВА та
її психологічні особливості, перед «судом присяжних» (в ролі яких
виступає вся аудиторія). Після того як «присяжні» приймуть рішення,
декілька представників висловлюють свою думку щодо правильності
використання психологічних аспектів під час захисної промови та
акцентують увагу на тих аспектах, які найбільше їх розчулили. Особлива умова: викладач повинен завчасно підготувати і узгодити з промовцем фабулу справи, щоб він мав змогу підготувати промову (наприклад, на початку заняття або на попередньому занятті). Для розгляду цього питання слухачам рекомендовано ознайомитися з такими
джерелами: 2, 6, 11, 12, 19, 21.
Потім відбувається обговорення групою психологічних особливостей захисної промови. Викладач підводить підсумки та РЕФЛЕКСІЮ.
Якщо для цього питання залишилося достатньо часу, то крім захисної доцільно увазі «присяжних» запропонувати промову «обвинувача».

———————
37
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Обирається одна з ситуацій.
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Тема 18. Дискусійний клуб як напрям роботи юридичної
клініки. Мистецтво публічних дебатів
Дебати як технологія навчання і ораторська практика. Історія виникнення дебатів, роль ораторського мистецтва в дебатах. Основні
навички, які потрібні для дебатування. Елементи дебатів: тема, критерій, дефініції, аргументи, докази, перехресне опитування. Стилі
дебатів. Дебати Лінкольна-Дугласа. Політичні дебати, їх побудова та
порядок проведення. Парламентські дебати. Методика дебатів Карла
Поппера.
Організація та проведення дебатів Карла Поппера в юридичній
клініці. Підготовка до дебатів. Тактика обрання теми. Критерії визначення придатності теми для дебатування. Вимоги до теми. Структура процесу аналізу теми: виокремлення корисної інформації, виділення проблеми, формулювання висновків, колективний пошук рішень.
Пошук інформації з теми. Виділення потрібної інформації, яка
придатна для побудови на її основі аргументативної бази. Аргумент
та його структура: формулювання твердження, пояснення твердження, підтримка твердження, формулювання висновку. Розвиток аргументів. Докази як опора аргументу. Побудова доказу. Логічне доведення як основа успішного дебатування. Контраргумент: структура та
побудова. Методика побудови виступу сторони, яка відстоює позитивну позицію. Методика побудови виступу сторони, яка відстоює негативну позицію. Види промов. Конструктивна промова. Розвиваюча
промова. Підсумкова промова. Стиль та представлення промови. Риторичні навички у дебатах.
Поняття стратегії побудови позицій сторін. Стратегія стверджуючої сторони. Стратегія заперечуючої сторони. Стратегія побудови
аргументів та контраргументів. Стратегія перехресного опитування.
Значення дотримання регламенту під час дебатування. Стратегії досягнення успіху під час виголошення промов.
Етика дебатування. Її структура. Головні принципи ведення дебатів як основний елемент етики дебатування. Етика побудови аргументації та контраргументації. Етика доказу. Етика побудови питань та
відповідей під час перехресного опитування. Етика дебатування в
системі етичних принципів діяльності юридичної клініки.
Концепція опрацювання матеріалу теми: Пояснити сутність
дискусійного клубу як напряму діяльності юридичної клініки, сформувати навички дебатування на юридичні теми.
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Кваліфікаційна характеристика теми:
Знання:
 педагогічної сутності дебатів як одного з інтерактивних методів та практики цивілізованого вирішення проблемних питань;
 ролі ораторського мистецтва в дебатах;
 основ правильної побудови виступу;
 елементів, з яких складаються дебати та їх системи;
 основних категорій дебатування;
 стилів дебатів та їх застосування в різних сферах життя; регламенту дебатів та значення його дотримання;
 стратегій досягнення успіху під час дебатування;
 основ організації та проведення дебатів у юридичній клініці;
 основ етики у дебатуванні.
Уміння:
 правильно обирати тему для дебатування;
 організовувати та планувати підготовку до дебатів з дискусійної теми;
 правильно будувати різні види промов: розвиваючу, конструктивну та підсумкову;
 визначати оптимальну стратегію досягнення успіху в дебатуванні залежно від позиції, яку займає дискутуюча сторона;
 будувати аргументи та контраргументи під час дебатування.
Навички:
 аналітичного мислення;
 риторичні навички;
 пошуку, відбору та аналізу потрібної інформації, роботи з різними видами джерел інформації;
 формулювання аргументів, контраргументів, висновків, дефініцій;
 правильної побудови виступу стверджуючої та заперечуючої
сторони у дебатах;
 послідовного та аргументованого відстоювання своєї думки;
 формулювання, пояснення, підтримки твердження під час дебатування;
 правильної побудови доказу та запитання під час дебатування;
 формулювання висновку у правничій промові;
 використання елементів стратегії і тактики під час дебатування.
Організація навчальних занять з теми: На опрацювання цієї теми заплановано 2 години індивідуальної роботи, 2 години самостійної
роботи та 2 години практичного заняття. Порядок викладення матеріалу такий: спочатку студенти самостійно готуються до проведення
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дебатного змагання, а потім на практичному занятті відбуваються
дебати на соціально важливі юридичні теми.
Для виконання індивідуальної роботи на одному з попередніх занять слухачі завчасно об’єднуються з викладачем у чотири творчі
групи. Також викладач оголошує дві дискусійні юридичні теми38 і
проводить попередню консультацію про регламент дебатів та підготовку груп до дебатів. Проводиться жеребкування між чотирма командами: дві команди працюватимуть над протилежними позиціями39
першої теми, дві – над позиціями другої теми40.
Кожна МАЛА ГРУПА працює разом над своєю темою. Не пізніше
як за три дні до семінарського заняття з теми в групі має бути визначено осіб, які безпосередньо дебатуватимуть. Вони мають отримати
обов’язкову консультацію у викладача.
Індивідуальна робота (2 години)
Творче завдання для індивідуальної роботи.
1. З’ясування сутності дебатів, основних елементів, з яких вони складаються. Стилі дебатування та види промов. Дебати Карла Поппера.
Для виконання індивідуальної роботи завчасно на одному з попередніх занять потрібно об’єднатися в чотири творчі групи. Над кожним творчим завданням кожна з груп має працювати окремо. Творчим групам необхідно самостійно опрацювати спеціальну літературу
про: 1) сутність та структуру дебатів (джерела: 12, 16, 17, 27, 37, 38);
2) види промов у дебатах (джерела: 12, 11, 22, 23); 3) регламент дебатів (джерела: 12, 17, 27).
Очікуваний результат: кожен студент засвоює зміст дебатів як технології навчання та ораторської практики, з’ясовує регламент дебатів Карла Поппера і формує готовність до участі в дебатах.
Важливий момент: результати виконання цього завдання будуть
перевірені під час дебатування, адже невміле дебатування покаже
теоретичну непідготовленість групи і навпаки.

———————
38

Тему для дискусії викладач обирає на власний розсуд із врахуванням особливостей аудиторії, в якій проводитимуться дебати, та вимог, яким має відповідати тема.
39
Кожна команда напрацьовує аргументативну базу для обох позицій обраної
під час жеребкування теми. Визначення того, яку сторону вона відстоюватиме,
відбудеться безпосередньо перед проведенням дебатного змагання.
40
Тема має відповідати таким вимогам: 1) бути юридичною; 2) бути актуальною; 3) мати дві взаємовиключні протилежні позиції, потенційно рівні за аргументами; 4) протилежні позиції повинні бути чітко та конкретно сформульованими.
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2. Формування поняття про етику дебатів.
Групам необхідно самостійно опрацювати додаткові джерела та
з’ясувати етичні засади дебатування (етика побудови аргументів, доказів, контраргументів, постановки питань, виголошення промов), їх
роль у дебатах (джерела: 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 27).
Очікуваний результат: кожна група письмово підготує п’ять – сім
принципів етики дебатування і подасть викладачу.
Важливий момент: виконаний у Microsoft Word перелік етичних
принципів дебатування з описом внеску в загальний результат кожного члена групи.
3. Формування практичних навичок роботи з різними джерелами інформації. Формування вміння будувати аргументи, докази та контраргументи.
Команди приступають до пошуку інформації з теми, яку вони обрали шляхом жеребкування на одному з попередніх занять. Це відбувається за алгоритмом: 1) пошук необхідних джерел інформації
(Інтернет, література, періодика і т. п.); 2) виділення потрібної інформації з тієї, яку вдалося знайти; 3) з’ясування вимог до побудови аргументів, доказів та контраргументів; 4) формулювання аргументів,
доказів та контраргументів на користь стверджуючої та заперечуючої
сторін; 5) після створення належної аргументативної та доказової
бази студенти намагаються заперечити аргументи та докази однієї та
іншої позиції, тим самим набуваючи практичних навичок побудови
контраргументів; 6) студенти, які будуть безпосередньо дебатувати,
обов’язково повинні проконсультуватися з викладачем стосовно порядку викладення аргументів, стратегії досягнення успіху в дебатах.
Очікуваний результат: кожна група зробить підбірку витягів джерел до теми, на яку відбудуться дебати, студенти напрацюють аргументативну та контраргументативну базу, набудуть практичних навичок формулювання доказів.
Важливий момент: результати завдання повинні бути виконані у
Microsoft Word та містити: 1) перелік джерел, якими скористалася
команда для підготовки до дебатів; 2) перелік чітко та конкретно
сформульованих аргументів (не менше 20 на кожну позицію);
3) перелік запитань до протилежної сторони (не менше 10 до кожної з
позицій). Від кожної групи подається лише один примірник результатів самостійної роботи; 4) характеристика внеску кожного члена групи в роботу команди.
4. Формування вміння правильно будувати різні види промов:
конструктивну, розвиваючу, підсумкову.
Виходячи зі стратегії, яку студентська творча група обрала для
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ведення дебатів, провести розподіл аргументів між трьома видами
промов, з яких складаються дебати, на користь двох позицій за таким
алгоритмом: 1) виділити аргументи, які повинні ввійти до конструктивної промови; 2) виділити аргументи, з яких має складатися
розвиваюча промова; 3) зазначити аргументи, які доцільно використати під час виголошення підсумкової промови.
Очікуваний результат: студенти навчаться правильно будувати
промови для виголошення їх під час дебатів, що є основною умовою
досягнення успіху в дебатах.
Важливий момент: після виконання завдання творчі групи
обов’язково мають проконсультуватися з викладачем з приводу правильності розподілу аргументів між промовами у дебатах.
Практичне заняття (2 години)
План навчального заняття:
1. Наголошення на основах регламенту і стратегії дебатування
(5 хвилин).
2. Проведення дебатів на першу соціально важливу юридичну тему (40 хвилин).
3. Проведення дебатів на другу соціально важливу юридичну тему (40 хвилин).
4. Обговорення головних висновків про дебатування як навчальну
методику та юридичну практику (5 хвилин).
Хід навчального заняття:
1. Наголошення на основах регламенту і стратегії дебатування (5 хвилин).
Викладач наголошує на основах регламенту дебатів та стратегії їх
проведення. Відбувається жеребкування, яке визначить, яка серед пар
студентів, що дебатуватимуть на першу тему, займатиме стверджуючу позицію, а яка – заперечуючу. Аналогічно відбувається жеребкування стосовно другої теми. Тема та регламент дебатів розміщуються
на видному місці.
2. Проведення дебатів на першу соціально важливу юридичну
тему (40 хвилин).
Методом ДЕБАТИ відбувається обговорення першої соціально
важливої юридичної теми.
3. Проведення дебатів на другу соціально важливу юридичну
тему (40 хвилин).
Методом ДЕБАТИ відбувається обговорення другої соціально
важливої юридичної теми.
4. Обговорення головних висновків про дебатування як навчальну методику та юридичну практику (5 хвилин).
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За допомогою методів РЕФЛЕКСІЇ та ОЦІНЮВАННЯ викладач
підводить підсумок про стратегію досягнення успіху командами в
дебатах, пояснює студентам основні критерії оцінювання в дебатах.

Література до теми 18
1. Абрамович С. Д, Молдован В. В, Чикарьова М. Ю. Риторика загальна
та судова: Навч. посіб. / Чернівецький торговельно-економічний ін-т.– К.:
Юрінком Інтер, 2002.
2. Абрамович С. Д, Чікарькова М. Ю. Риторика: Навч. посіб. для студ.
гуманіт. спец. вищ. навч. закл.– Л.: Світ, 2001.
3. Александров А. С. Введение в судебную лингвистику.– Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2003.
4. Александров Д. Н. Риторика: Учеб. пособие для студ. вузов.– М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
5. Андреев В. И. Деловая риторика: Практический курс делового общения и ораторского мастерства.– М.: Народное образование, 1995.
6. Анисимова Т. В, Гимпельсон Е. Г. Современная деловая риторика:
Учеб.-метод. пособие / РАО; Московский психолого-социальный ин-т.– М.:
Московский психолого-социальный институт, 2002.
7. Белкин А. Р. Теория доказывания: Научно-метод. пособие.– М.: Норма, 1999.
8. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации: Лингвистика.
Теория коммуникации. Английский язык / Киевский национальный ун-т
им. Тараса Шевченко / А. И. Чередниченко (отв. ред.).– 2-е изд., перераб. и
доп.– К., 2003.
9. Брутян А. Г. Политическая аргументация: Автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.01 / Ереванский гос. ун-т.– Єреван: Ереванский гос. ун-т, 2001.
10. Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах.– М.:
Цитадель, 1999.
11. Гончаров А. Ю. Логіка і теорія аргументації: формальний і неформальний підходи: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.06 / Інститут
філософії ім. Г. С. Сковороди; НАН України.– К., 2003.
12. Дебати. Методичні рекомендації щодо ведення дебатів: Навч. посіб.–
К.: А. П. Н., 2001.
13. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М., Мэнге Ф., Пир Ф. Общая
риторика / А. К. Авеличев (общ. ред. и вступ. ст.), Е. Э. Разлогова (пер.),
Б. П. Нарумов (пер.).– М.: Прогресс, 1986.
14. Дюмін О. З, Ніколаєва А. О. Ділове спілкування. (Риторика та ораторське мистецтво): Практ. посіб. / Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти; Харківський держ. технічний ун-т радіоелектроніки.– Х.: Видавництво ХТУРЕ, 2001.
15. Єрушевич Г. Д, Мельник Я. Г. І буде мовлене слово… Красно говорить приятель, а правду каже неприятель: Навчально-метод. матеріали з
риторики та етики / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника.– ІваноФранківськ: Плай, 2001.
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16. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): Учеб. пособие.– М.: Юристъ, 2000.
17. Ламах Е. Б., Марданенко В. В., Міненко Т. О., Чесноков А. В. Мистецтво публічних дебатів: Навч. посіб.– К.: Центр «Дебати», 2002.
18. Логика и риторика: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. вузов /
В. Ф. Берков (сост.), Я. С. Яскевич (сост.).– Минск: ТетраСистемс, 1997.
19. Маркова Т. И., Шенберг В. А. Риторика и этика деловой презентации:
Учеб. пособие / Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический ун-т.–
СПб.: СПбГИЭУ, 2001.
20. Милль Д. С. Система логики силлогической и индуктивной: Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования /
С. И. Ершов (пер.).– М.: Изд. магазина «Книжное дело», 1998.
21. Михальчук Н. О. Психологічні умови ефективності дискусії як форми навчальної роботи (на матеріалі курсу «Світова література»): Автореф. дисс. … канд.
психол. наук: 19.00.07 / АПН України; Інститут психології ім. Г. С. Костюка.– К.:
АПН України; Інститут психології ім. Г. С. Костюка., 2001.
22. Молдован В. В. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / Київський
національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– 2-ге. вид.– К.: Юрінком Інтер, 1999.
23. Молдован В. В. Судова риторика: Навч. посібник / Міжнародний
фонд «Відродження».– К.: Заповіт, 1996.
24. Мурашов А. А. Профессиональное общение: воздействие, взаимодействие, успех (Общая риторика в компактном изложении).– М.: Педагогическое общество России, 2000.
25. Мысль и искусство аргументации / Институт философии РАН /
И. А. Герасимова (общ. ред.).– М.: Прогресс-Традиция, 2003.
26. Онуфрієнко Г. С. Риторика у практичних завданнях для юристів:
Навч. посіб.: Для використ. у вищих навч. закл. МВС України / Запорізький
юридичний ін-т МВС України – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України,
2002.
27. Практичне право: протидія насильству: Навч.-метод. посіб. /
О. Ф. Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О. Ф. Штанька.–
К.: Атіка, 2004.
28. Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики / В. И. Аннушкин (ред.).– 3-е изд., испр.– М.: Флинта; Наука, 2003.
29. Рузавин Г. И. Логика и аргументация: Учеб. пособ. для студ. вузов.–
М.: Культура и спорт, 1997.
30. Рузавин Г. И. Логика и основы аргументации: Учебник.– М.: Проект,
2003.
31. Ряполова Л. Г. Аргументація в спонукальному дискурсі: Автореф.
дис. … філол. наук: 10.02.04 / КДПІІМ.– К.: КДПІІМ, 1993.
32. Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації:
Навч. посіб. / Міжнародна академія фундаментальних основ буття; Київський ін-т соціальних та культурних зв’язків ім. святої рівноапостольної княгині Ольги.– К.: Зоря, 2003.
33. Скуратовська Т. А. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних): Автореф. дис. … канд.
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філол. наук: 10.02.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.–
К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2002.
34. Стернин И. А. Практическая риторика: Учеб. пособ. для студ. вузов.–
М.: Издательский центр «Академия», 2003.
35. Третяк О. А. Політична аргументація як засіб раціоналізації політичної комунікації: Автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т – Д.: Дніпропетровський національний ун-т, 2004.
36. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: Курс лекций. Словарь риторических приемов: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр.
«Филология».– 2-е изд., перераб. и доп.– Ростов н/Д: Феникс, 1999.

Інтернет-джерела
37. www.іntellect.com.ua – сайт українського дискусійного клубу.
38. www.nla.od.ua – інформація про дискусійні клуби та гуртки в Україні.
39. www.ritorika.igro.ru – російський сайт з риторики та красномовства.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ
СИСТЕМУ ОЦІНКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ
ПРАКТИКИ»
1. Основи бально-рейтингової системи оцінки підготовки слухачів
застосовуються з метою комплексного широкопланового аналізу їх
оволодіння елементами професійного досвіду фахівців-юристів; високої мотивації курсантів та студентів до навчання; заохочення саморозвитку курсантів та студентів з проблематики навчальної дисципліни; демократичного формування конкурентних основ навчання на
засадах прозорого складання рейтингу готовності навчальної групи.
2. Система оцінювання підготовки слухачів з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ» заснована на концепції опрацювання спецкурсу і полягає у: 1) збереженні
творчої атмосфери на заняттях і індивідуалізованого підходу викладача до оцінки підготовки кожного слухача за відсутності надмірної
ускладненості підрахунку балів для підсумкового оцінювання; 2) активному застосуванні контрольованих і додаткових форм самостійної
роботи; 3) у можливості заслужити позитивну оцінку шляхом цілеспрямованої активної роботи на заняттях і самостійної роботи без
складання форми підсумкового контролю.
2.1. Загальна кількість можливих балів дорівнює 100.
2.2. З них:
2.2.1. До 45 балів – за поточну успішність.
Кожна отримана на семінарських і практичних заняттях оцінка додається до інших. Якщо оцінок більше ніж 9, додаються кращі дев’ять
оцінок (таким чином можна отримати до 45 балів).
Відсутність на заняттях не карається зниженням суми балів, адже
неотримання оцінки на заняттях вже само собою знижує можливість
набрати максимально можливу суму балів. Якщо слухач був відсутній
на заняттях, не має оцінки з будь-якого групового заняття або хоче її
підвищити, він може заробити ще одну оцінку виконанням додаткових форм самостійної роботи41. Це може бути підготовка реферату,
розширеного аналізу питання, огляду літератури, матеріалу для пра-

———————
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Пояснення наведених форм роботи пропонується у наступному розділі
книги.
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вопросвітнього заняття, комп’ютерних програм і матеріалів до електронних підручників, складання кросвордів, тестів, мультимедійних
презентацій, плакатів, схем, самостійне конспектування матеріалу
теми, написання твору-есе, письмове формулювання особистої позиції щодо матеріалу теми та ін. форми ґрунтовної підготовки до теми.
Ці форми роботи рекомендуються тим студентам, які мають недостатньо оцінок чи недостатньо високі оцінки, адже вони додаються до
зароблених оцінок на заняттях.
Оцінки за додаткові форми самостійної роботи виставляються на основі суб’єктивної оцінки викладача щодо виконаної роботи. Критерій виставлення балів42 – застосування форм і методів наукового аналізу, глибини і
самостійності проведених робіт, можливості використання виконаних
робіт у навчальному процесі, застосування сучасних технологій.
Поповнити суму балів поточної успішності можливо і на лекційних заняттях – по 2 додаткових бали допускається виставити за кожне
доречне уточнення, репліку під час лекційних занять43.
Таким чином, максимум балів за поточну успішність – це прогнозований результат для більшості активних і старанних слухачів, які
постійно готуються до занять. Причини цього криються, по-перше, в
інтерактивній роботі на кожному з занять, що, за умов правильної
організації, принесе високі оцінки для учасників кожного заняття, подруге, в можливості контролювати суму набраних балів цієї категорії
та коригувати її виконанням додаткових форм самостійної роботи.
2.2.2. До 45 балів – за модульний контроль (виконання форм контрольованої самостійної роботи.
Програма навчальної дисципліни передбачає виконання 7 форм
контрольованої самостійної роботи: три форми потрібно виконати у
процесі вивчення першого модуля, по дві – у процесі вивченні другого і третього модулів.
Як передбачено робочою програмою і планами занять, контрольовані форми самостійної роботи потрібно подати на перевірку викладачеві за сім днів до визначеної дати модульного контролю. Безпосе-

———————
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Передбачається, що виконані роботи підлягають захистові на індивідуальній співбесіді з викладачем. Роботи, у яких виявлений неглибокий і несамостійний підхід оцінюються на мінімальному рівні (1–3 бали), а якщо виявлене намагання повторно здати вже захищену раніше роботу тим самим чи іншим слухачем, бали не зараховуються і виставляються штрафні бали (див. п. 2.3).
43
При цьому потрібно дотримуватись дисципліни. Висловлювання на лекції
дозволяється лише за вказівкою викладача, адресованою конкретному слухачеві
(який просив дозволу зробити уточнення шляхом піднятої руки). В іншому разі
репліка може бути розцінена як прояв недисциплінованості.
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редньо заняття з модульного контролю передбачає захист результатів
виконаних робіт. Викладач попередньо оцінює роботу, оцінка узгоджується шляхом співбесіди викладача зі студентом.
За кожне завдання контрольованої самостійної роботи першого модуля може бути виставлено до 5 балів, за завдання другого і третього модульних контролів – до 7,5 балів (разом може бути виставлено 45 балів).
Якщо завдання було виконано творчою групою (так передбачено у
більшості форм контрольованої самостійної роботи), може бути виставлена однакова оцінка членам групи або індивідуальні оцінки залежно від вкладу кожного у групове завдання, що виявить попереднє
оцінювання чи співбесіда.
Викладачеві рекомендується за старанної і активної роботи студентів,
високо оцінювати виконання завдань модульного контролю, адже від
повноти набраних балів за цю оцінювану категорію залежить оцінка за
іспит: якщо набрано 45 балів за модульний контроль і стільки ж за поточне оцінювання, це у сумі складе показник для відмінної оцінки за іспит.
2.2.4. До 20 балів виставляється за іспит (до 10 балів – за відповідь на кожне з двох запитань (завдань).
Якщо студент заслужив іспитову оцінку до складання іспиту, він
може його не складати. В такому разі рейтинг слухача і сума набраних
балів автоматично збільшується на ту кількість балів, яка дає можливість отримати відповідну оцінку, але не більше ніж на 10. Приклади
розрахунку оцінювання див. п. 4.2.
2.3. Штрафні бали. За порушення дисципліни на заняттях виставляються 1 або 3 штрафні бали – за кожний з проявів недисциплінованості на заняттях (у т. ч. за запізнення на заняття), 2 бали – за неготовність до заняття. Якщо порушення дисципліни не виправлені – ця
сума віднімається від зароблених в режимі поточної успішності балів.
Штрафні бали можливо перескласти лише шляхом отримання балів за додаткові форми самостійної роботи (див. п. 2.2.1).
2.4. Для підсумкового оцінювання набрані бали обраховуються таким чином:
Набрана кількість балів

90–100
75–89
60–74
35–59
1–34
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Оцінка

5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно) з обов’язковим
повторним вивченням курсу

Оцінка за шкалою ECTS

A
BC
DE
FX
F

3. Рейтинг44 групи складається таким чином:
№ за/п

Прізвище та ініціали

Набрана кількість балів

Місце у рейтингу групи

1
2
...
30

4. Форма обліку балів кожним студентом групи виготовлюється за
таким зразком (див. таблицю).
У наведеному випадку слухач Назаренко О. І. набрав за різні види
обліку роботи над навчальною дисципліною 85 балів: 45 (поточне
оцінювання), 40 (модульний контроль). Це дозволило йому отримати
добру оцінку без складання іспиту. Така оцінка студента влаштувала і
замість іспиту він отримав додатково 4 бали (до максимальної суми
оцінки «добре»).
Олефір С. В. через особисті причини не був присутній на значній
кількості занять, але активно їх відпрацьовував. Відпрацював він також свій прояв недисциплінованості на заняттях. Хоча одного з завдань модульного контролю він не виконав, але за інші отримав досить високі оцінки. Оскільки оцінка «добре», зароблена протягом
вивчення дисципліни, цього студента не влаштувала, він добре підговувався до іспиту і в підсумку отримав відмінну оцінку і досить високе місце у рейтингу.
Студент Ратний О. М. протягом групових занять отримав недостатньо оцінок ні кількісно, ні за якістю. Свої незначні порушення дисципліни він не відпрацював, що у підсумку призвело до низького показника поточної успішності. Це відобразилося також на загальній сумі
балів перед іспитом, хоча форми контрольованої самостійної роботи
були виконані краще, можливо, за рахунок виконання їх у сильних
групах. Тим не менше складання іспиту також було оцінено невисоко.
Результат – слабка задовільна оцінка і низький рейтинг.

———————
44

Рейтинг осіб, які не здавали іспит, визначається до складання іспиту залежно від того, скільки балів вони фактично набрали.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дисципліна

Сума
1
балів

2

3

4

5

6

7

Місце у рейтингу

Оцінки

Додаткові
бали

Підсумкова
оцінка

Прізвище,
ініціали

Загальна сума

№
з/п

Модульний контроль
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Іспит

Поточна успішність

Сума перед
іспитом
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4.1. Таблиця рейтингового оцінювання вивчення ___ групою дисципліни
«ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ»

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Дисципліна

Сума
1
балів

2

3

4

5

6

7

Підсумкова
оцінка

Оцінки

Додаткові
бали

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Загальна сума

Прізвище,
ініціали

Іспит

№
з/п

Модульний контроль
Сума перед
іспитом

Поточна успішність

Місце у рейтингу

Продовження таблиці на звороті листа А4
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17

Назаренко О. І.

18

Олефір С. В.

19

Ратний О. М.

ДодатОцінки
кові
бали

4554
3455
54
445
3343
444

Дисципліна

85

–

89

4

8

7,5

76

18

94

5

5

6

54

10

94

3

2,5

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Сума
1
балів

2

3

4

5

4

–

45

4

5

5

6

5

5, 4,
5, 4,
5, 5, 5
–

3

45

5

–

4

7

1, 1

23

4

4

4

5

6

7

7,5 7,5

Підсумкова
оцінка
Місце у рейтингу

Прізвище,
ініціали

Загальна сума

№
з/п

Іспит

Модульний контроль

Поточна успішність

Сума перед
іспитом
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4.2. Приклад заповнення таблиці

Отже, ключові поради студентам щодо вивчення предмета.
1. Активно працювати на заняттях. Це нескладне завдання, адже
групові заняття з предмета розроблені з використанням інтерактивних
методик навчання, які передбачають участь майже всіх у ході заняття
та досить високе оцінювання майже кожного його учасника.
2. Набрати максимальну суму балів за поточну успішність. До
кожного групового заняття передбачено спеціальні завдання, які потрібно виконати для можливості активно працювати на семінарі чи
практичному завданні. Їх письмове виконання може стати простим
шляхом для підвищення своїх оцінок тим, хто був оцінений на заняттях не дуже високо, хто пропустив заняття, хто хоче закрити своє порушення поведінки, або просто хоче гарантувати собі максимальну
суму балів за поточну успішність. Для підвищення оцінки можна виконувати й інші форми самостійної роботи. Важливим є самостійний
пошук тем для самостійної роботи, адже викладач за браком часу не
завжди зможе їх рекомендувати на заняттях.
3. Якісно виконати завдання модульного контролю. Викладач буде
оцінювати роботу різнорідних за складом малих творчих груп і тому
оцінювати буде передусім конкретне виконання завдання. Доробок
кожного учасника групи, як правило, має додаватися до матеріалів, які
подаються на перевірку. Тому ступінь участі кожного учасника групи
має бути вказаний реально (у цьому зацікавлені передусім ті, хто провів максимальну роботу). Кожне завдання контрольованої самостійної
роботи детально прораховане і тому його можна виконати у відведені
години самостійної роботи.
4. Рахувати свої бали. Набрані шляхом поточної успішності і модульного контролю бали відзначаються у таблиці оцінювання. Ця
форма відкрита для ознайомлення аудиторії, і кожен може перевірити
свої проміжні результати. Якщо їх недостатньо, потрібно проявляти
ініціативу для підвищення результату поточної успішності.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Програмою навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ
КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ» передбачено активне заняття самостійною роботою. Спрогнозовані три її види: контрольована, додаткова і
підготовка до семінарських та практичних занять.
1. Підготовка до семінарських і практичних занять передбачає,
що для участі у семінарі чи практичному занятті студенти повинні
опрацювати певну літературу. Конкретне завдання і література для
його виконання вказується у плані кожного групового заняття.
2. Контрольована самостійна робота перевіряється і оцінюється
шляхом модульного контролю. До кожного модуля чітко сплановано
форми контрольованої самостійної роботи: до першого модулю їх
передбачено 3, до другого і третього – по дві.
Форми контрольованої самостійної роботи до першого модуля:
1) опрацювання нормативно-правових актів, стандартів і локальних документів юридичних клінік;
2) виконання завдань соціального проектування;
3) виконання завдань щодо роботи з електронною законодавчою
базою та ресурсами мережі Internet.
Форми контрольованої самостійної роботи до другого модуля:
1) завдання на проведення інтерв’ювання, вироблення позиції у
справі чи її реалізацію;
2) вирішення конкретної юридичної справи.
Форми контрольованої самостійної роботи до третього модуля:
1) підготовка заняття правової просвіти з використанням інтерактивних методів;
2) підготовка до проведення дебатів на дискусійну тему.
Контрольовані форми самостійної роботи виконуються малими
групами шляхом спільної роботи і подаються на перевірку викладачеві не пізніше, як за сім днів до модульного контролю. Конкретні завдання, очікувані результати і вимоги до їх оформлення охарактеризовані у планах семінарських та практичних занять.
3. Додаткові форми самостійної роботи є індивідуальними і їх
виконувати не обов’язково. Але для підвищення результатів поточної
успішності їх може виконати будь-який слухач, який вивчає навчальну
дисципліну. Він може виконати будь-яку з форм цієї роботи: реферат,
розширений аналіз питання, огляд літератури, підготовка матеріалу
для правопросвітнього заняття, розроблення комп’ютерних програм і
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матеріалів до електронних підручників, складання кросвордів, тестів,
мультимедійних презентацій, плакатів, схем, самостійне конспектування матеріалу теми, написання твору-есе, письмове формулювання
особистої позиції щодо матеріалу теми та будь-які інші форми ґрунтовної підготовки до теми.
Кожна робота оцінюється за п’ятибальною шкалою. Критерії оцінки детальніше див. п. 2.1.1 Положення про бально-рейтингову систему оцінки.
Реферат – невелика наукова робота, яка розкриває авторське бачення чітко сформульованої вузької проблеми і відповідає загальним
вимогам написання наукових праць.
Ключова ознака реферату – вузько окреслена проблема навчальної
дисципліни, яка потребує додаткового наукового осмислення у невеликій за обсягом роботі й завершується власними пропозиціями її вирішення. Обсяг реферату – від 10 сторінок. Рекомендована кількість використаних джерел – від 5 (у тому числі від 2 – спеціалізованих).
При докладному опрацюванні проблематики, визначеної у рекомендаціях як реферативна – реферат може бути сформульований у
наукове дослідження.
Аналіз питання – розкриття поглядів, переважно дискусійного характеру, кількох вчених на проблему, яка стосується тематики навчальної дисципліни. Проблема, що досліджується, повинна містити хоча б дві альтернативні позиції, чітко викладені слухачем. Мінімальна кількість джерел,
опрацьованих під час аналізу питання – 4. Обсяг – від 10 сторінок.
Огляд літератури передбачає характеристику використаних джерел та літератури при розгляді будь-якого питання з навчальної програми. У цій праці бажано акцентувати увагу на виданнях, що містять
різноманітні точки зору щодо досліджуваної проблеми, які повинні
підтверджуватися відповідними посиланнями на джерело. При цьому
враховується комплексний рівень розроблення питання. Мінімальна
кількість джерел, опрацьованих на сторінках огляду літератури – 10.
Обсяг – від 10 сторінок.
Розроблення правопросвітницького заняття з тематики дисципліни
передбачає формулювання матеріалу курсу чи окремої теми у доступній для населення формі. Рекомендується виконувати такі форми роботи з дотриманням правил, притаманних для інтерактивних занять45.

———————
45

Див. правила і формат розроблення таких занять, наприклад, у джерелі:
Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник /
О. Ф. Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О. Ф. Штанька.– К.:
Атіка, 2004.– 272 с.
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Додаткові бали можуть бути виставлені за наявності доказів (листи,
витяги з рішень, протоколи тощо) впровадження таких занять у практику46.
Реферат, аналіз питання, огляд літератури або матеріали правопросвітнього заняття повинні бути прошиті.
Складання тестових завдань до тем курсу – не менше 10 тестових
запитань з теми у форматі: запитання – чотири відповіді, одна з яких
правильна (виділена текстом). Виконуються у друкованому вигляді.
Складання кросвордів до тем курсу – кросворд має містити не менше 15 запитань з відповідями на них.
Виготовлення схем, плакатів передбачає структуровану подачу навчального матеріалу теми і рекомендується до виконання після погодження змісту і форми роботи з викладачем.
Розкриття матеріалу теми в комп’ютерному форматі презентацій – презентації виконуються у поширеному редакторі (наприклад,
Microsoft PowerPoint), розкривають ключові питання теми (визначення, класифікації, списки тощо), подаються на перевірку на
комп’ютерних носіях.
Комп’ютерні ігри на знання тем курсу – складання спеціальних ігрових форм, які допоможуть засвоїти матеріал дисципліни (наприклад, лабіринт, виходом з якого є правильні відповіді на певне коло
питань теми). У цій формі найбільше може проявитися фантазія та
технічні знання слухачів, допускаються різноманітні відео та звукові
ефекти.
Електронні підручники (матеріали тем) з курсу – можуть бути
основані на лекційному чи підручниковому матеріалі з використанням
різного роду гіпер- та інтернет-посилань на уточнення, розширене
опанування питань теми (законодавство, практику діяльності правоохоронних органів, статті про їх діяльність тощо).
Допускаються, за погодження з викладачем, також інші форми додаткової самостійної роботи, наприклад, підготовка до дискусії або
допомога дебатним командам, критичний аналіз публікації, написання
соціального проекту тощо. Їх формат та кількість зарахованих балів
погоджуються з викладачем за аналогією з іншими формами самостійної роботи.

———————

46
Наприклад, розроблене заняття було проведене у навчальному закладі середньої освіти, в акції об’єднань громадян тощо.
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МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ
ПРАКТИКИ»
Особливість цього навчального курсу полягає у застосовуваних
методиках навчання. Головні складові методичної роботи з плануваня
вивчення предмета полягали, по-перше, у розрахунку і змістовному
насиченні самостійної роботи студентів, по-друге, у повному забезпеченні проведення занять за інноваційними для української вищої
школи інтерактивними методиками навчання.
Саме інтерактивні методи з великою кількістю ігрових моментів
найкраще сприймаються аудиторією і за їх використання навчальний
матеріал найкраще запам’ятовується. Інтерактивні методи (від англ.
іnteract – взаємодіяти, тобто знаходитися у взаємодії, діяти, впливати
один на одного) передбачають спільне навчання (навчання у співпраці), коли і студенти, і викладач є суб’єктами навчання. Викладач виступає лише в ролі досвідченішого організатора процесу навчання47.
У найбільш загальному вигляді інтерактивні методи навчання передбачають включення в обговорення всіх учасників заняття. Всі учасники навчального процесу при цьому взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно розв’язують проблеми, моделюють
ситуації, оцінюють дії колег і власну поведінку. Заняття основані на
вивченні через дію, тобто на практичне спрямування знань, використання реальних життєвих ситуацій, що орієнтують на бажання знати
та розуміти право. Слухачі занурюються в реальну атмосферу ділової
співпраці щодо розв’язання проблеми, яка є оптимальною для вироблення навичок і якостей майбутнього юриста.
Інтерактивні методи навчання праву – це імітація традиційних
проявів суспільного життя у навчальних цілях. У їхній основі лежить
моделювання ситуації, вироблення і прийняття рішення в умовах,
характерних для правової системи. Студенти під час навчального
заняття стають учасниками колективних форм роботи і вирішують
типові практично орієнтовані завдання. Для інтерактивних методів
характерно як дотримання зовнішніх умов або форм імітації, наприклад, судові дебати, нормотворчі слухання, так і дотримання правил

———————

47
Єлов В. А. Юридична клінічна освіта та формування професійних навичок
юристів // Ad Astra.– № 1.– 2002.– Лютий.– С. 1.
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формальної логіки, пошук вирішення складних ситуацій і механізм
прийняття рішення. У процесі їх застосуванні як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв’язання, застосовуються рольові ігри. Тому вони сприяють
формуванню умінь і навичок, виробленню власних світоглядних переконань, створюють атмосферу співробітництва, творчої співпраці.
На заняттях, заснованих на інтерактивних методах, слухачів готують до використання отриманих знань та практичних навичок, що
знадобляться їм. Тому, хто навчається, важливо побачити й почути
конкретні приклади, що ілюструють, в який спосіб запропоновані
методики використовуються в класі, аудиторії. Для орієнтування слухачам потрібні матеріали, в яких даються чітке окреслення та огляд
змісту навчального курсу. Під час навчання їм потрібно мати можливість виробляти навички, напрацьовувати певні матеріали, обговорювати свій практичний досвід і ділитися думками з колегами48.
Для постійного застосування інтерактивних методів доцільно мати
уявлення про їх систему. Це питання ще не досить розроблене. Опрацювання наукової та прикладної педагогічної літератури49 та досвід
застосування інтерактивних методик при розгляді правничого навчального матеріалу дозволило авторам запропонувати таку систему груп
інтерактивних методів, які можуть бути застосовані на заняттях:
1. Обслуговуючі (допоміжні) методи – застосовуються для створення на заняттях конструктивної демократичної робочої атмосфери.
Вони майже не несуть навчального навантаження, але допомагають
правильно використати інші групи методів, поєднати у пам’яті навчальний матеріал та навчитись його застосовувати.
2. Основні навчальні методи – застосовуються найчастіше та
створюють механізм групової роботи, слугують основою для застосування наступних груп методів.
3. Конкретизуючі ігрові методи – застосовуються для практичного програвання навчального матеріалу, засвоєння основної інформації
про правові норми та їх застосування, фактично є навчальнометодичним механізмом.
4. Методи дискутування – використовуються для напрацювання
та відстоювання принципових позицій правового та соціальнополітичного змісту шляхом контрольованого дискутування.

———————
48

Сиротенко Г. О. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект.
Інформаційно-методичний збірник.– Х.: Основа, 2003.– С. 12.
49
Див. напр.: Галай А. О., Стаднік В. В. Інтерактивні методики викладання у
правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс: Навч.-метод. посіб. / За ред.
А. О. Галая.– К.: Атіка, 2006.– С. 17.
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5. Поєднані (комплексні) методи – є узагальненим проявом кількох методів, як правило основного і якогось із конкретизуючих чи
методів дискутування. Застосовуються для комплексного уявлення
про навчальний матеріал та вмінь і навичок його впровадження.
Інтерактивні технології мають застосовуватись комплексно, різноманітно, бажано не допускати їх частого повторення, дублювання.
Винятком є застосування основних навчальних методів, які покладені
в основу майже кожного заняття, адже на їхньому механізмі базуються інші групи методів.
Існує і рекомендована структура заняття, що засноване на використанні інтерактивних методів:
1) Мотивація, зацікавлення. Застосовується для зацікавлення аудиторії у проблемі й обговорюваній темі. Привернути увагу студентів
можуть питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка і т. д. Займає не більш 5% часу заняття.
2) Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Застосовується для переходу до навчальної частини заняття,
для визначення очікувань і їх планування. Займає приблизно 5% часу.
3) Надання необхідної інформації. Для «інтеракції» потрібна наявність попередніх знань аудиторії з проблемою. Для уникання лекцій
та традиційного опитування на цьому етапі можна зачитати підготований роздатковий матеріал, завчасно дати групі домашнє завдання, у
врешті-решт можна застосувати міні-лекцію. Займає приблизно 10%
часу заняття.
4) Інтерактивна вправа. Це найважливіша і, відповідно, найдовша
частина заняття. Застосовується для практичного освоєння матеріалу,
формування знань, умінь та навичок за темою заняття. На цьому етапі
заняття може бути застосовано один або кілька методів, які допоможуть ефективно розібрати правову ситуацію. Правова ситуація має
бути забезпечена роздатковим матеріалом, що допоможе студентам її
реалістично уявити. Для цікавості заняття треба підбирати як основні
методи, так і менш поширені, ще незнайомі для аудиторії. Методи
можна поєднувати, вигадувати нові, авторські методики. Викладач
має бути зацікавлений в оновленні та постійному поповненні бази
методів, які використовуються у заняттях. Цей етап займає до 60%
часу заняття.
5) Висновки, рефлексія. Застосовуються для підсумкового засвоєння інформації, отриманої під час заняття, для налагоджування зворотного зв’язку з аудиторією: оцінювання їх активності та своєї роботи на занятті. Підбиття підсумків бажано провадити у формі питань:
що нового дізналися, яких навичок навчилися, наскільки це може
171

бути корисно в житті. Крім того, можна задати питання і щодо проведення самого уроку: що було найбільш вдале, які елементи сподобалися, що слід змінити в майбутньому. Практика свідчить про правильність проведення на цьому етапі анкетування учасників заняття з
постановкою відкритих запитань. Для підбиття результатів бажано
залишати до 15% часу уроку.
Не слід забувати і про рухливі вправи, які подекуди можуть зробити розрядку, подолати втому, привернути увагу студентів до теми
заняття, правової ситуації.

ПЕРЕЛІК МЕТОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ
ВИКОРИСТАНІ НА ЗАНЯТТЯХ:
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ОБСЛУГОВУЮЧІ (ДОПОМІЖНІ) МЕТОДИ:
ПРАВИЛА;
ЗНАЙОМСТВО;
МОТИВАЦІЯ;
РУХЛИВІ ВПРАВИ;
РЕФЛЕКСІЯ;
ОЦІНЮВАННЯ.
ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ:
МОЗКОВИЙ ШТУРМ;
РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ;
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ;
РОЛЬОВА ГРА;
ПРЕЗЕНТАЦІЯ.
КОНКРЕТИЗУЮЧІ ІГРОВІ МЕТОДИ:
ДЕРЕВО РІШЕНЬ;
ШКАЛА ОЦІНКИ;
ПОСЛІДОВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ («ПРЕС»);
ДОВЕДЕННЯ ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО
АСОЦІАЦІЇ;
ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ;
ПРАВНИЧА ПРОМОВА;
НАВЧАЮЧИ ВЧУСЯ;
КОЛО ІДЕЙ;
«СОКРАТОВИЙ» МЕТОД;
ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ;
СТОП-КАДР.
МЕТОДИ ДИСКУТУВАННЯ:
ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ;

















ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ;
КАРУСЕЛЬ;
ДЕБАТИ;
ТОК-ШОУ;
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ.
ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) МЕТОДИ:
КАЛЕЙДОСКОП («АЖУРНА ПИЛКА»);
АКВАРІУМ;
ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ;
ПИСЬМОВЕ ФОРМУЛЮВАННЯ;
ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО СЛУХАННЯ;
ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС;
КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА;
ГРУПОВА КОНКУРЕНЦІЯ;
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ.
ОБСЛУГОВУЮЧІ (ДОПОМІЖНІ) МЕТОДИ

ПРАВИЛА
З-поміж допоміжних інтерактивних методів, перш за все доцільно
охарактеризувати «ПРАВИЛА». Для того, щоб під час занять з аудиторією було встановлено контакт, для досягнення взаєморозуміння та
поваги, доцільно на початку першого заняття встановити ПРАВИЛА
проведення занять.
Звід правил має пропонуватись як студентами, так і викладачем з
тим, щоб повністю досягти згоди щодо спірних моментів, які можуть
виникнути на заняттях, передбачити та не допустити можливі організаційні протиріччя.
Після досягнення згоди щодо ПРАВИЛ, вони затверджуються групою та викладачем і, в разі порушення правил, слід нагадувати порушнику про те, що він порушив запропоновані ним же положення. Як
правило, група у спірних моментах підтримує викладача, а не порушника правил. Тобто, фактично, ПРАВИЛА встановлюють на заняттях
конструктивне студентське самоврядування.
Пропонуються такі ПРАВИЛА:
Мета занять – знання та практика їх застосування
Правила:
 проявляти активність;
 керує заняттям викладач;
 взаємоповага;
 готовність до спільної роботи;
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 намагання виступати всім;
 оцінюються найбільш активні;
 правила можуть доповнюватись та змінюватись за колегіальним рішенням;
 допускаються винятки з правил, які служать меті.
ЗНАЙОМСТВО
Вказаний метод не несе навчального навантаження. Він застосовується, як правило, лише на початку вивчення дисципліни та слугує
для того, щоб створити на заняттях невимушену, доброзичливу робочу атмосферу.
Переважно ЗНАЙОМСТВО здійснюється шляхом почергового
представлення викладача та студентської аудиторії. До традиційної
пропозиції назвати своє ім’я та прізвище доцільно запропонувати
відрекомендуватись за якоюсь із обраних викладачем ознак (наприклад, професійні уподобання, географічні ознаки тощо).
Інколи під час знайомства викладач може відповісти на сторонні
запитання, які інтересують аудиторію, з тим, щоб у подальшому, під
час занять, не витрачати на це час та увагу.
МОТИВАЦІЯ
Цей допоміжний метод застосовується для визначення очікувань
студентів від вивчення навчальної дисципліни, доведення до їх відома її важливості, налаштування на отримання знань та спільну
роботу.
Може проводитись у різних формах: вільна бесіда, відповіді на питання, мозковий штурм тощо. Може проводитись як усно, так і в письмовій формі (в такому разі можливо записи зберегти для подальшої перевірки досягнення намічених цілей).
Доцільно застосовувати як перед вивченням навчальної дисципліни в цілому, так і перед вивченням окремої теми.
РУХЛИВІ ВПРАВИ
Не стосуються заняття, можуть бути застосовані зрідка для того,
щоб налагодити розкуту «співпрацюючу» атмосферу на занятті.
Рухливі вправи не повинні заважати загальній концепції кожного
заняття.
Тобто, РУХЛИВИМИ ВПРАВАМИ не слід «зловживати». Разом
з тим, у процесі вивчення складних і теоретично навантажених
тем, інколи можна планувати РУХЛИВУ ВПРАВУ, пов’язану з
темою заняття або з наближеною до неї правовою проблемою.
РУХЛИВІ ВПРАВИ можуть бути застосовані як елемент інших
методів, наприклад, методу рольова гра.
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РЕФЛЕКСІЯ
Завершальна частина заняття (підведення підсумків, аналіз, самооцінка і коментування дій учасників) має не менше значення ніж
центральна частина заняття (РОЛЬОВА ГРА, ДИСКУСІЯ, ДЕБАТИ,
ОБГОВОРЕННЯ В МАЛИХ ГРУПАХ тощо). Для усвідомлення, засвоєння навчального матеріалу, особливо після застосування активних методів, позитивно було б ще раз відновити у пам’яті навчальний
фрагмент. Метою РЕФЛЕКСІЇ є також те, щоб учасник/ки, дії якого/их обговорюються, не просто усвідомив, що зроблено, але ще раз
внутрішньо пережив ситуацію і сформував новий, правильніший,
зразок поведінки: «Тепер я б діяв так…»
Перед проведенням цієї частини викладачу слід проінформувати
групу про те, що, вислуховуючи думки про проведену роботу, група і
окремі її члени повинні сприймати оцінки не як критику, а як допомогу і на наступних етапах по можливості використовувати отримані
поради.
Таке застереження важливе тому, що, на жаль, суб’єкти обговорення не завжди бувають готовими схвально сприйняти коментування колег, викладача, запрошеного спеціаліста, і тоді цей коментар не
досягає мети. За відсутності такого застереження суб’єкт обговорення
може замкнутися і під час повторної вправи знову припуститься аналогічних помилок.
Під час проведення названого методу роль тих, хто виступає, повинна зводитися не тільки до того, щоб продемонструвати неточності, помилки, промахи та шляхи їх усунення й виправлення, а й звертати увагу і на вдалі дії учасників. При цьому важливо проаналізувати
ці успішні кроки, вказати на їх позитивні наслідки, на можливість
застосування їх в аналогічних ситуаціях в реальному житті.
Обговорюючи дії суб’єкта РЕФЛЕКСІЇ, слід дотримуватися таких
рекомендацій:
 дайте можливість учаснику, дії якого обговорюються, висловитися першим і оцінити себе самому;
 поставтесь з повагою до всього, що робить ваш колега;
 знайдіть успіхи в діях суб’єкта аналізу і повідомте йому про
досягнуте;
 схваліть творчий підхід, самостійні винаходи, несподівані ходи;
 не забувайте, що єдино правильного рішення, підходу, поведінки немає, що можливі і інші варіанти;
 висловлюйтесь коротко і точно;
 «економте репресію»: критикуючи, обмежтеся двома-трьома
фразами.
175

На закінчення доцільно запропонувати, можливо на прикладі, шляхи
можливої поведінки у ситуації, що підлягає аналізу.
ОЦІНЮВАННЯ
ОЦІНЮВАННЯ у процесі використання інтерактивних методик
викладання має показати, крім традиційних цілей засвоєння навчального матеріалу, рівень володіння студентами навичками мислення і
спілкування, роботи в колективі, можливості розв’язання складних
проблем, використання при цьому юридичних та соціальних інструментів.
ОЦІНЮВАННЯ заняття застосовується під час вивчення нового матеріалу і виконання тренувальних вправ. Часто для ОЦІНЮВАННЯ
можуть обиратися вправи, подібні тренувальним, наприклад, навчальний спрощений суд або дискусії, дебати або складання документів тощо. За ОЦІНЮВАННЯ викладач може застосовувати спеціальні опитування і контрольні роботи.
Основні прийоми ОЦІНЮВАННЯ:
 тестування;
 експрес-опитування;
 розширене опитування;
 творче завдання;
 спостереження;
 самооцінювання.
ТЕСТУВАННЯ – питання з фіксованими варіантами відповіді, зпоміж яких необхідно обрати правильні.
ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ – це можуть бути стислі усні або письмові відповіді як усієї групи, так і окремих студентів.
РОЗШИРЕНЕ ОПИТУВАННЯ – пропонується усно або письмово
повно відповісти на поставлені запитання, з поясненнями окремих
положень, з наведенням аргументів, прикладів, під час усної відповіді
викладач (та інші студенти) можуть задавати додаткові запитання.
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ – це може бути виступ на дискутуванні, підготування аргументів, виконання завдання в групі, упорядкування
документів, написання доповіді, есе, реферату тощо.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ – один із головних методів оцінювання за інтерактивних методів викладання. Викладач вибирає для себе показники, які він буде відстежувати протягом заняття, а також студентів,
яких треба оцінити. Під час використання контрольної вправи, особливо пов’язаної з груповою роботою викладач може застосовувати
спостереження, щоб оцінити роботу студентів.
САМООЦІНЮВАННЯ – оцінка самими студентами своєї роботи
(своєї особисто або своїх товаришів), а також заняття в цілому. Ви176

кладач може застосувати метод відповідей на питання для самооцінки
студентами своєї роботи; може попросити поставити оцінки і мотивувати їх. Самооцінка доцільна у тому числі й тоді, коли потрібно оцінити роботу всієї групи в цілому. Одним з ефектів застосування цього
методу є те, що уся група може отримати оцінку, а також те, що студенти починають розуміти труднощі оцінювання й відповідальніше
ставляться до цього методу.
ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ
МОЗКОВИЙ ШТУРМ
МОЗКОВИЙ ШТУРМ – це один із найпопулярніших методів навчання і групової роботи. Як правило, МОЗКОВИЙ ШТУРМ включає
два етапи.
Мета першого етапу – запропонувати як можна більше варіантів
відповідей на питання. Ця стадія не передбачає обговорення, критики,
оцінювання пропозицій. Тому МОЗКОВИЙ ШТУРМ дуже ефективний на самому початку процесу роз’язання проблеми або в тому випадку, якщо цей процес зайшов у глухий кут.
Важливо правильно сформулювати проблему як питання, щоб
учасники формували свої пропозиції, відповідаючи на це питання.
Наприклад, «Які права надаються міліції у цій ситуації?», «Які нормативно-правові акти про правоохоронну діяльність ви знаєте?» і т. п.
Важливо також дотримуватися правил МОЗКОВОГО ШТУРМУ.
Правила МОЗКОВОГО ШТУРМУ:
 кожний може вільно висловлювати пропозиції, але не критикувати вислови інших;
 учасники висловлюються по черзі, точно і стисло;
 будь-які пропозиції приймаються учасниками;
 ведучий записує всі пропозиції;
 не можна критикувати і коментувати висловлені пропозиції,
але можна їх уточнювати, розвивати, приєднуватись.
У МОЗКОВОМУ ШТУРМІ провідну роль грає ведучий. Він також
може брати участь у генеруванні пропозицій (і навіть повинен це робити, якщо інші учасники несподівано зупинилися). Але головне, він
мусить фіксувати всі пропозиції. Бажано, щоб всі пропозиції записувалися на плакаті або дошці і постійно були доступні всім учасникам
МОЗКОВОГО ШТУРМУ. Записувати може сам ведучий або його
помічник. Ведучий може просити учасників повторити або уточнити
їх формулювання для точнішого і коротшого запису, але ні в якому
разі не повинен спотворювати значення пропозиції, наполягати на
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своєму варіанті формулювання. Він також не може наполягати, примушувати учасників генерувати ідеї.
Другий етап МОЗКОВОГО ШТУРМУ – обговорення, класифікація, відбір перспективних пропозицій. Іноді всі залучені в процес дозволи проблеми учасники навіть діляться на дві групи: на першому
етапі – це генератори ідей, на другому етапі – аналітики. Другий етап
передбачає обговорення і оцінювання ідей, він може бути проведений
в малих групах з використанням різних форм дискусії і прийомів обговорення проблем.
Особливою формою МОЗКОВОГО ШТУРМУ є бліц-опитування,
коли для обговорення залучається кілька питань, в такому разі ставиться мета швидкого відтворення у пам’яті аудиторії поставлених
питань для, наприклад, подальшої роботи над ними.
РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ
РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ надає всім учасникам можливість
діяти, практикувати навички співпраці, спілкування. Роботу в групах
потрібно використати, коли необхідно розв’язати проблему, з якою
важко справитися індивідуально, коли є інформація, досвід, ресурси
для взаємного обміну, коли одним з очікуваних учбових результатів є
надбання навичок роботи в команді.
До ГРУПОВОЇ РОБОТИ потрібно привчатися поступово і починати
з малих груп з двох-трьох учасників. В міру освоєння правил роботи
можна збільшувати склад груп до 5–7 чоловік, розширюючи діапазон
можливостей, досвіду і навичок її учасників. Але також підвищується
імовірність неконструктивної поведінки, дезорганізації, конфлікту.
Чим більше група, тим більше вміння потрібно від учасників, щоб
кожному була дана можливість висловитися. І чим менше часу відпущено на роботу в групі, тим менше повинен бути розмір ГРУПИ.
Разом з тим чим більше утворено груп, тим більше часу зажадається
на представлення результатів ГРУПОВОЇ РОБОТИ.
У групах з двох чоловік (у парах) високий рівень обміну інформацією і менше розбіжностей, але вище і імовірність виникнення напруженості. У разі незгоди учасників обговорення може зайти в глухий кут, оскільки в такій групі не знайдеться ні союзника, ні арбітра.
У групі з трьох чоловік є небезпека придушення більш слабого члена групи. Проте групи з трьох чоловік є найбільш стабільними, учасники в них можуть вставати на сторону один одного, виступати як посередники, арбітри, в таких групах легше улагоджуються розбіжності.
Взагалі в групах з парною кількістю членів розбіжності улагодити
важче, ніж в групах з непарною кількістю. При непарному складі
групи можна вийти з глухого кута шляхом поступки думці більшості.
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У групі з п’яти чоловік більше імовірність, що ніхто не залишиться
в меншості поодинці. У такій групі досить багато учасників для вироблення різних думок і продуктивного обміну інформацією. Тим часом
у кожного є можливість зробити свій внесок у роботу, почути іншого
і бути почутим самому.
Під час роботи в МАЛІЙ ГРУПІ з п’яти чоловік учасники можуть
виконувати такі ролі:
 ведучого (посередник-організатор роботи групи);
 писарчука (записує результати роботи);
 доповідача (представляє результати роботи групи іншим групам);
 спостерігача (учасники поступово будуть усвідомлювати, які
уміння необхідні для роботи в невеликій групі. Спостерігач допомагає придбати ці навички, аналізує індивідуальну поведінку членів
групи);
 хронометриста (стежить за часом, відпущеним на групову роботу).
Можливі й інші ролі. Розподіл ролей дозволяє кожному учасникові
групи активно включитися в роботу. Якщо група працює протягом
тривалого часу в одному складі, бажано міняти ролі.
Рекомендується об’єднувати в одній групі учасників з різним рівнем підготовки. У різнорідних (за статтю, за підготовкою тощо) групах стимулюється творче мислення і інтенсивний обмін ідеями, тому
проблема може бути розглянута з різних боків.
Правила роботи у групі:
 кожний учасник має можливість висловитися, якщо захоче;
 всі учасники групи поважають цінності і погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними;
 обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, які їх висловили;
 всі учасники висловлюються коротко і по суті;
 кожний учасник, навіть захищаючи свою точку зору, відкритий
для сприйняття інших ідей, думок і інтересів;
 всі виникаючі розбіжності, конфлікти вирішуються мирним
шляхом з урахуванням інтересів учасників і правил роботи;
 всі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню атмосферу.
Відстань між групами має бути достатньою для того, щоб вони
уособлено працювали.
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ
Однією з найбільш поширених форм роботи на заняттях з навчальних дисциплін юридичної спрямованості є аналіз правових ситуацій.
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Можна виділяти кілька форм цього методу, однією з них є традиційне
розв’язування задач.
Основні вимоги до ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ – доступність, життєвість, проблемність, слугування цілям заняття. Значення правових
ситуацій – саме вони пов’язують заняття з життям, вчать реалістично
уявляти себе учасником суспільного життя та використовувати правові знання при цьому. Вміння розв’язати життєві проблеми з застосуванням правових норм – це основа професійної придатності правника, умова правослухняних світоглядних переконань людини.
З ПРАВОВИМИ СИТУАЦІЯМИ можна працювати різноманітними методами, правова ситуація – це своєрідна методика, «глина», з
якої іншими методами «ліпляться» результати у вигляді знань, умінь,
навичок правника та світоглядних переконань щодо законослухняного життя.
Для розбору певної справи слід звертати увагу на основні моменти:
1) факти (Що відбулося? Хто є учасниками справи? Що про них
відомо? Які факти важливі? Які другорядні?)
2) проблема (У чому полягає проблема? Якими нормативними
актами регулюється ситуація? Яке питання нам треба вирішити,
розв’язуючи ситуацію?)
3) аргументи (Які аргументи можуть бути наведені для вирішення ситуації (обов’язково з використанням законодавчої бази на захист
кожної зі сторін)?)
4) рішення (Яке буде вирішення ситуації? Чому саме таке? Які
можуть бути наслідки такого рішення?)
РОЛЬОВА ГРА (розігрування правової ситуації у ролях).
Мета розігрування ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ за ролями – визначити
ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри.
РОЛЬОВА ГРА надає можливість діяти наближено до реальних умов.
Вона допомагає навчитися через досвід та відчуття. Під час РОЛЬОВОЇ
ГРИ учасники «розігрують у ролях» визначену проблему або ситуацію.
Імітація: студенти реагують на конкретну проблему в рамках заданої проблеми, наприклад, в суді або при інтерв’юванні клієнта. Хоча
ці підходи мають різні характеристики, вони доповнюють один одного і переслідують загальні цілі:
 подальший розвиток уяви і навичок критичного мислення;
 сприяння висловленню суджень, думок і цінностей;
 виховання в аудиторії спроможності знаходити і розглядати альтернативні можливості дій, а також виховання співчуття до інших людей.
Основні елементи успішності проведення вказаного методу:
1) попереднє планування і підготовка викладача;
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2) підготовка і тренінг учасників;
3) активна участь групи у проведенні вправи;
4) ретельне обговорення й рефлексія з приводу ситуації.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Метою методу є опрацювати якомога більшу кількість інформації
за короткий проміжок часу, швидко презентувати матеріал лекційного
характеру. ПРЕЗЕНТАЦІЯ спрямована більше на набуття слухачами
знань, ніж на формування вмінь чи навичок.
Для проведення цього методу викладач має добре ретельно підготуватися, а саме, підібрати інформацію для ПРЕЗЕНТАЦІЇ, яку слід поділити на групи: основну та другорядну, ту, яку потрібно дати під запис,
та ту, яка презентується в усному вигляді, інформацію, яка виконує
навчальну функцію (призначена для запам’ятовування) та яка відіграє
роль обслуговуючої (допомагає зробити презентацію цікавою, розвантажує слухачів). Від традиційної лекції ПРЕЗЕНТАЦІЯ відрізняється
тим, що носить більш жвавий, цікавий характер. Так, ПРЕЗЕНТАЦІЯ
може включати використання мультимедійного проектора, різного
роду таблиць, схем, прикладів, запитань для розмірковування, коротких творчих завдань для виконання безпосередньо на занятті.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ – основний метод, проте більш вдалою та результативною її зробить використання деяких обслуговуючих елементів.
Наприклад, на початку заняття потрібно провести невелику
МОТИВАЦІЮ, а на завершення – РЕФЛЕКСІЮ.
КОНКРЕТИЗУЮЧІ ІГРОВІ МЕТОДИ
ДЕРЕВО РІШЕНЬ
Ця методика є одночасно і навчальним, і робочим інструментом
юриста. Він працює з проблемними, нестабільними, конфліктними
ситуаціями, часто в умовах недостатності і неточності інформації, але
при цьому з наявністю різноманітних варіантів поведінки суб’єктів.
На всіх етапах роботи юрист стоїть перед необхідністю вибору оптимального варіанту рішення, дії, поради, формулювання позиції у
справі тощо. Побудова «ДЕРЕВА РІШЕНЬ» – простий практичний
спосіб «зважити» переваги і нестачі різних варіантів.
ДЕРЕВО РІШЕНЬ для трьох варіантів вибору може виглядати таким чином:
Варіант 1
«Плюси» – «Мінуси»

Проблема:
Варіант 2
«Плюси» – «Мінуси»

Варіант 3
«Плюси» – «Мінуси»
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Принципово важливо проаналізувати і зважити пропоновані варіанти, причому з позиції не лише сьогодення, а й короткострокової і
довгострокової перспективи. І на етапі пропозиції варіантів, і на етапі
визначення їх плюсів і мінусів можна провести МОЗКОВИЙ
ШТУРМ.
ШКАЛА ОЦІНКИ
Метод, подібний до «ДЕРЕВА РІШЕНЬ» та методу
«ОЦІНЮВАННЯ». Може бути застосований у випадку наявності
кількох позицій, які необхідно зважено оцінити.
Мета методу – дати кількісну оцінку кожній позиції з наведенням
аргументів щодо причини саме такої оцінки. Метод корисний також
управлінцям-початківцям, адже привчає до узагальнення результатів
творчої роботи, які ускладнено піддаються обліку.
Послідовність застосування методу:
1. Формулювання питання і можливих позицій його вирішення.
2. Зображення шкали оцінки можливих позицій.
3. Почергове розкриття учасниками заняття свого рішення та його
обґрунтування.
Примітка: правило позитивності – для дотримання принципу взаємоповаги
студентам пропонується обирати варіанти оцінки від 1% (а не від 0%) до 100%.

ШКАЛА ОЦІНКИ може мати такий вигляд:

1%. . . . . . . . . . 100%

ПОСЛІДОВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ («ПРЕС»)
Метод ПОСЛІДОВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ є одним із методів
проведення дискусії та використовується у випадках, коли виникають
суперечливі питання, та при проведенні окремих вправ.
Цей метод надає аудиторії можливість виробити аргументи або
висловити власну думку з дискусійного питання. Метод допомагає
прояснити свої думки, а також сформулювати думку в чіткій і стислій
формі.
Цим методом можна тренувати як уміння ведення теоретичного
спору, так і навички практичного аналізу.
Вказаний метод можна звести до чотирьох етапів:
 ПОЗИЦІЯ
Я вважаю, що… (висловлення власної думки, що прояснює відстоювань позицію).
 ОБҐРУНТУВАННЯ
… тому, що… (наведення причин виникнення своєї позиції, тобто
на чому ґрунтуються докази на підтримку позиції).
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 ПРИКЛАД
… наприклад… (наведення фактів, що підтверджують ваші докази,
тобто підсилення своєї позиції).
 ВИСНОВКИ
Отже… (узагальнення своєї думки, висновок про те, що слід робити; тобто заклик прийняти вашу позицію).
ДОВЕДЕННЯ ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО
Формою розвитку логічного мислення, побудови аргументації власної позиції є метод «ДОВЕДЕННЯ ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО».
Метод корисно застосовувати, коли є правильна позиція, яка має
вельми складне обґрунтування. Натомість, існує суперечлива першій, не надто обґрунтована, позиція, що досить просто побудована.
В такому разі, аудиторію можна запросити обмізкувати способи
доведення другої позиції, знаючи, що неправильну позицію фактично неможливо довести. Під час висловлення аргументації за другу
(неправильну) позицію, викладач повинен «розбивати» докази груп,
апелювати при цьому до аудиторії з тим, щоб студенти розуміли хід
цих заперечень. Неможливість довести другу (неправильну) позицію
буде кращим способом підтвердження першої, суперечливої їй. Що і
потрібно було довести.
Цей метод доцільно також застосовувати для тренування навичок
дискутування.
АСОЦІАЦІЇ
Цей метод допомагає аудиторії розглядати будь-яку ситуацію системно, знаходити логічні зв’язки між юридичними термінами. Він
полягає в складанні учнями асоціативних рядів.
Процедура методу така: викладач називає юридичний термін (тему
заняття, ситуацію), а аудиторія повинна назвати слова, які асоціюються з названим словом (словосполученням).
Наприклад: «Позов – позивач, відповідач, заява, суд тощо».
ЗНАЙДИ ЗАЙВЕ
Цей метод досить активно застосовується при вивченні мовних
дисциплін. Він розвиває логіку й знання термінології, що знадобиться
і юристові (знавцю права).
Його застосування на заняттях полягає у пропонуванні увазі учасників ряду термінів (слів) юридичної проблематики, з яких потрібно
виділити одне чи кілька слів, які, з яких-небудь причин не пов’язані з
іншими словами, зайві.
Наприклад, у словоряді: «затримання», «акт», «обшук», «з’ясування
особи», «міліціонер», «претензія», «скарга» зайвим є слово «претензія»,
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оскільки воно не стосується проблематики адміністративно-запобіжних
заходів за Кодексом України про адміністративні правопорушення.
ПРАВНИЧА ПРОМОВА
Одним із обов’язкових умінь правника є вміння виступати перед
аудиторією на захист інтересів клієнта чи для обґрунтованого формулювання своєї громадянської позиції. Тренування цих навичок доцільно
провести у процесі застосування методу «ПРАВНИЧА ПРОМОВА».
Для цього потрібно дотриматись такого порядку:
1. Формування правничої теми виступу.
2. Завчасне її узгодження з промовцями та підготовка їх уміння
виступати, а також аргументної бази щодо теми промови.
3. Проведення промови на занятті.
Правила методу:
 тема промови актуальна для аудиторії;
 проблематика промови відома аудиторії;
 під час промови група не заважає виступаючому.
Якщо тема промови допускає кілька позицій, рекомендовано поєднати цей метод з методиками дискутування.
НАВЧАЮЧИ – ВЧУСЯ
Метод – використовується під час вивчення блоку або під час узагальнення вивченого, під час завершення роботи з блоком інформації
з метою дати можливість аудиторії взяти участь у навчанні й передачі
своїх знань.
Порядок проведення:
1. Підготовка роздаткового матеріалу, що стосується теми заняття.
2. Забезпечення аудиторії матеріалом, необхідним для опрацювання.
3. Протягом кількох хвилин студенти ознайомлюються з інформацією. Доцільно перевірити, чи розуміє аудиторія інформацію.
4. Після того, як усі прочитають інформацію, дається час на ознайомлення зі своєю інформацією інших, вільно пересуваючись у навчальному кабінеті.
5. Кожний студент може одночасно говорити лише з однією особою. Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому
дізнатися про інформацію від іншого.
6. Після того, як вправа завершиться, доцільно запропонувати кільком студентам розповісти що-небудь із того, про що вони дізналися
від інших.
Рекомендуємо цей метод застосовувати для узагальнення досить великого за обсягом матеріалу, перевантаженого теоретичним матеріалом.
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КОЛО ІДЕЙ
Цей метод залучає до обговорення всю групу. Він добре спрацьовує,
коли задаються питання або виступають доповідачі від МАЛИХ ГРУП.
Порядок проведення:
1. Коли МАЛІ ГРУПИ завершили своє завдання і готові представити інформацію, слід попросити кожну групу по черзі представити лише
один аспект з тих, які вони обговорювали. Продовжуючи по колу, запитуйте кожну групу почергово, поки не вичерпаються усі відповіді.
2. Це дає змогу усім групам обмінятися результатами своєї роботи,
уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.
3. Цей метод спрацьовує і для створення списку ідей. Для цього
потрібно кожному подавати одну ідею по черзі.
4. Цей метод ефективний для видів діяльності з розв’язання гострих проблем. Попросіть студентів написати свою думку або ідею на
картці-індексі без імені. Викладач збирає усі картки і складає список
зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, користуючись
інформацією з карток.
«СОКРАТОВИЙ» МЕТОД
Важливою справою для студентів є постановка питань. При цьому
труднощі, як правило, виникають з приводу:
 для чого запитувати;
 що та про що запитувати;
 як запитувати;
 як побудувати запитання.
Зміст цього методу полягає в розробленні цілої низки питань, які
приводять того, хто відповідає, до певного висновку. Правила такого
діалогу передбачають, що одна людина весь час тільки задає запитання, а інша лише відповідає на них. Це приблизно виглядає так, як
допит свідка в суді.
«СОКРАТОВИЙ» МЕТОД привчає не просто грамотно задавати
питання, але і планувати хід діалогу, складати його алгоритм: передбачати можливі варіанти відповідей і наперед передбачати варіанти
наступних запитань.
Цей метод також доречно застосовувати під час розгляду правових
ситуацій. У викладачів повинна бути заготовлена певна правова ситуація з повним поясненням суті проблеми. Аудиторії вони доводять до
відома лише коротку фабулу. Наприклад: «Міліція заважає суспільному спокою». Студенти на основі вже засвоєного матеріалу про права людини, про діяльність міліції, про громадський порядок повинні
ставити всі можливі варіанти питань, щоб змусити автора першої тези
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дійти до іншої, правильної позиції. З одного боку – це дає можливість
навчитись грамотно ставити питання, з іншого – дасть змогу вияснити – наскільки вдало студентами було засвоєно матеріал.
ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ
Метою цього методу є визначення суттєвих ознак певних понять
чи груп понять, їх елементів, провести їх детальний порівняльний
аналіз, виявити та проаналізувати спільні і відмінні ознаки порівнюваних елементів.
Порядок проведення: тренер пропонує на розгляд аудиторії
ТАБЛИЦЮ, в якій є дві шкали: перша – це порівнювані елементи
(певні поняття, групи понять), а друга – критерії чи параметри для
порівняння та характеристики. ТАБЛИЦЯ видається малим групам
для заповнення на певний час. Після цього відбувається обговорення
інформації, яку вони внесли в таблицю.
Можна обрати інший шлях – запропонувати слухачам самим визначити параметри для складання таблиці. Також можна заповнювати
таблицю, зображену на дошці чи ватмані, за допомогою інших методик, наприклад, за допомогою методу мозкового штурму. Результати
заповнення таблиці у випадку заповнення її малими групами можна
обговорити за допомогою методу «КОЛО ІДЕЙ»: щодо кожного параметру з’ясувати якомога більше варіантів відповідей між групами
по колу.
Модифікованим варіантом методу «ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ» є
СКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ – коли в одній колонці
записуються спільні ознаки двох понять, а в іншій – відмінні.
Важливий момент: якщо параметри ТАБЛИЦІ пропонує тренер і
пропонується її заповнити шляхом роботи в малих групах, то він має
завчасно потурбуватися про підготовку незаповнених бланків таблиці. Також перед тим, як приступити до роботи, потрібно провести
детальний інструктаж щодо правил внесення записів у ТАБЛИЦЮ.
Для досягнення кращого ефекту рекомендується поєднувати метод
«ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ» з іншими інтерактивними методиками.
СТОП-КАДР
За допомогою цього методу групі студентів надається можливість
оперативно відреагувати на правову ситуацію, одночасно використати свої знання правових норм та вміння їх застосовувати.
Послідовність проведення: увазі групи пропонується (зачитується,
розповідається) ситуація, наприклад, перелік дій, зміст процесуального чи нормативно-правового акта. Залежно від рівня готовності аудиторії обирається складність такого завдання. Студенти (малі групи)
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наввипередки називають недоліки (помилки) ситуації або її нормативно-правове регулювання тощо. Для цього студент, який знайшов
відповідь, має промовити: «Стоп-кадр». Цим він зупиняє доповідача і
називає свій варіант відповіді. Після цього ведучий (викладач) продовжує розповідати ситуацію до наступної фрази «Стоп-кадр».
МЕТОДИ ДИСКУТУВАННЯ
Загальні вимоги до дискусій
Дискусія дає нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або із
суперечливого питання.
Для того щоб дискусія була відверта, необхідно створити в групі
атмосферу довіри та взаємоповаги. Також бажано виробити правила
культури ведення дискусій.
Навчальна література пропонує такі орієнтовні правила дискутування:
 говорити по черзі;
 не перебивати того, хто говорить;
 критикувати ідею, а не особу, котpa її висловила;
 поважати всі висловлені позиції;
 бути коректним у висловлюваннях;
 не змінювати тему дискусії;
 активно відстоювати свою позицію;
 визнання правильності позиції суперника означає поразку в дискусії.
Під час планування дискусії потрібно уважно визначити її тему
(питання), дотримуючись вимог, що дискусійне питання має:
 бути проблемним (мати дві чи більше рівноцінних позицій);
 стосуватись тематики навчальної дисципліни;
 бути актуальним для студентської аудиторії.
Дискутування бажано застосовувати для обговорення теоретичного матеріалу і, залежно від обставин правової ситуації та рівня і психології навчальної групи, потрібно обирати різні методи дискутування, запропоновані автором посібника або ж нові.
ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ
Часто дискусії стають неконструктивними через те, що учасники
спочатку не визначили свою позицію з питання, що обговорюється.
Метод «ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ» допомагає виявити думки, що є, побачити прихильників і противників тієї або іншої позиції, почати аргументоване обговорення питання.
Обговорення можна почати з постановки дискусійного питання
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(тобто питання, що передбачає протилежні, взаємовиключаючі відповіді), наприклад: «Ви «за» або «проти» передачі функцій виконання
покарань до Міністерства юстиції» Всі учасники, подумавши над
питанням, повинні зайняти позицію, тобто підійти до однієї з чотирьох табличок, розміщених в різних частинах аудиторії:



абсолютно за
швидше за




абсолютно проти
швидше проти

Можна замість формулювання дискусійного питання виступити з
дискусійним твердженням, наприклад: «Необхідно функції виконання
покарань передати до Міністерства юстиції», а потім також попросити учасників зайняти позицію відповідно до свого ставлення до цього
твердження:



повністю згоден
швидше згоден




повністю незгідний
швидше незгідний

Зайнявши позиції, учасники обмінюються думками з дискусійної
проблеми, уточнюють свою позицію і приводять аргументи в підтримку своєї позиції. Представники різних позицій виступають по
черзі, при цьому будь-який учасник може вільно поміняти позицію
під впливом переконливих аргументів.
ПОВЕРНЕНИЙ АРГУМЕНТ
Як одна з форм проведення дискусії «ПОВЕРНЕНИЙ
АРГУМЕНТ» дає можливість навчитися вислуховувати погляди опонентів та оперативно реагувати на нові аргументи, наприклад, під час
судових дебатів.
Вказаний метод проводиться за правилами дискусії як правило
усією групою, розділеною на дві команди. Його особливості – кожний учасник завчасно не знає, на який аргумент йому доведеться відповідати, а ведучий (викладач) стежить за тим, щоб учасники методу
«повертали» саме останній аргумент опонентів, а не висловлювались
щодо теми в цілому.
Порядок проведення методу:
1. Вибір теми (тема має передбачати дві протилежні позиції), розподіл на команди та підготовка до теми команд.
2. Дискутування (будь-який представник команд вказує аргумент
на захист позиції його команди, а будь-який представник іншої команди «повертає» аргумент, відкидаючи аргумент опонентів та пропонуючи свій новий аргумент. У такому порядку проходить дискуту188

вання доти, доки жодна зі сторін не зможе привести власний аргумент чи відкинути аргумент противника).
3. Підведення підсумків може здійснити як ведучий (викладач), так
і студенти.
КАРУСЕЛЬ
Ця методика подібна до методу «ПОВЕРНЕНОГО АРГУМЕНТУ»,
її особливість – поєднання з РУХЛИВОЮ ВПРАВОЮ, що зацікавлює
учасників дискусії. Використовувати «КАРУСЕЛЬ» доцільно для
обговорення дискусійних питань та одночасного введення всіх у активну роботу. Умовою її застосування є пристосована аудиторія з
великою площею та неважкими індивідуальними стільцями.
Порядок проведення:
1. Стільці розставляються у два кола. Представники внутрішнього
кола сидять спиною до його центру, а представники зовнішнього кола
розташовані обличчям до центру. Таким чином, кожен сидить напроти іншого.
2. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє коло – рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і виявляються перед новим партнером. Мета – пройти все коло і
виконати поставлене завдання.
«КАРУСЕЛЬ» доцільно застосовувати:
 для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально
протилежних позицій (наприклад, позиція щодо доцільності скасування інституту військових судів);
 для збору інформації з якої-небудь теми;
 для інтенсивної перевірки обсягу і глибини наявних знань (наприклад, прав адвоката).
У першому випадку учасники внутрішнього кола є прихильниками
однієї точки зору, а зовнішнього – протилежної. Спочатку йде обмін
думками у перших парах, подаються необхідні відомості (аргументи,
оригінальний поворот проблеми, тощо). Учасники дискусії фіксують
всі аргументи, які подає протилежна сторона. За сигналом ведучого
відбувається зміна партнерів, дискусія продовжується, однак учасники намагаються підібрати нові контраргументи. До кінця кола учасники, як правило, уже відточують свою систему аргументів, а також
здобувають досвід спілкування з різними партнерами.
У другому випадку використання «КАРУСЕЛІ» кожен учасник зовнішнього кола має листок із конкретним питанням (темою) і під час
переміщення збирається максимум інформації, аспектів, поглядів із
зазначеної проблеми. Наприкінці відбувається заслуховування окре189

мих відповідей, обговорення того, які питання виявилися особливо
складними, продуктивними чи, навпаки, швидко вичерпалися і чому,
як працювали партнери тощо. У цьому випадку застосуванням методу
досягається узагальнення наявних у студентів знань, їх активізація та
спільне засвоєння.
У третьому випадку застосування «КАРУСЕЛІ» учасник заздалегідь
готує питання, ситуацію або поняття й записує його на маленьких аркушах, а на звороті – своє ім’я. Під час роботи партнери задають один
одному питання, і у разі правильної відповіді студент одержує від
автора питання цю картку. Наприкінці «КАРУСЕЛІ» підраховується
кількість зароблених карток, визначається переможець.
ДЕБАТИ
Це одна з форм проведення дискусій, що характеризується зіткненням позицій, одна із яких перемагає в результаті обміну аргументами. ДЕБАТИ навчають студентів етиці та стратегії вербальних протиборств, привчають не висловлювати думки, не вислухавши всіх
аргументів та прищеплюють уміння протистояти аргументам опонента. Прояв методу– дебати у судовому процесі.
ДЕБАТАМ характерне активне запальне обговорення, яке засноване на глибокій підготовці дискусійного питання. Проте часто важливим є не лише результат, а сам процес дебатування.
ДЕБАТИ мають кілька поширених форм проведення, основні риси
методу такі:
 беруть участь у обговоренні лише дві протилежні сторони, які
мали змогу ознайомитись з поставленою проблемою;
 учасники команд виступають по черзі у визначеному ведучим
порядку;
 час на виступ кожного учасника команд суворо лімітований;
 під час майже всіх виступів допускається можливість командіопоненту задати точні та чітко побудовані питання;
 жодна команда не має приймати сторону противника;
 не допускається неетичність висловлювань, проте команди
мають вміти на них реагувати.
Існують основні типи питань для дебатування – питаннязаперечення та питання-критика. Перші передбачають спір між позиціями (так – ні), другі – між шляхами реалізації позицій (так – не так).
У останньому випадку команда ствердження повинна не просто відстоювати свою позицію, – вона повинна запропонувати програму дій
по реалізації своєї позиції. Тоді команда заперечення критикує не
обов’язково позицію опонента, а й запропоновану програму дій.
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Етапи підготовки та проведення ДЕБАТІВ:
1. Вибір теми ДЕБАТІВ. Тема повинна передбачати наявність достатньо рівних протиборствуючих позицій та бути побудованим як
проблемне питання.
2. Визначаються учасники ДЕБАТІВ та обираються позиції, які
вони мають представляти. Коли на підготовку до дебатів надається
тривалий час, командам-опонентам не вказується їх позиція, це вирішиться жеребкуванням перед дебатами (тобто команди мають бути
готовими відстоювати обидві позиції).
3. Командам надається достатній обсяг часу на підготовку захисту
своєї позиції: вироблення стратегії, підбір аргументів, підготовку
питань до опонентів, підготовку виступів). У цей час можливо довести до аудиторії правила проведення дебатів та їх особливості, залежно від обраного виду.
4. Безпосереднє дебатування. За дотриманням регламенту слідкує
ведучий, як правило, викладач.
5. Підведення підсумків.
Регламент ДЕБАТІВ буває різний (парламентські дебати, дебати
Карла Поппера та ін.). На заняттях, розрахованих на 45-хвилинне
дебатування (одна академічна година) двома парами учасників нами
практикується такий регламент виступів:
1) до 6 хвилин – виступ першого номера команди, що займає позитивну позицію (наприклад, «так», «це правильно», «це заслуговує
на підтримку» тощо). Цей виступ передбачає пояснення командної
позиції, її аргументацію. Під час виступу протилежна сторона може
задавати запитання;
2) до 7 хвилин – виступ першого номера команди, що займає негативну позицію (наприклад, «ні», «це невірно», «це вимагає змін»
тощо). Цей виступ передбачає пояснення позиції команди, її аргументацію, критику позиції суперника. Під час виступу протилежна сторона може задавати запитання;
3) до 8 хвилин – виступ другого номера команди, що займає позитивну позицію. Виступ передбачає розвиток, доповнення позиції команди, аргументування, критику позиції суперника. Під час виступу
протилежна сторона може задавати запитання;
4) до 8 хвилин – виступ другого номера команди, що займає негативну позицію. Виступ передбачає відстоювання, уточнення позиції
команди, аргументування, критику позиції суперника. Під час виступу протилежна сторона може задавати запитання;
5) до 5 хвилин – запитання з аудиторії. Це необов’язковий елемент регламенту «ДЕБАТІВ». Пояснюється потребою активніше бра191

ти участь у обговоренні проблеми усіх учасників заняття, а не лише
дебатних команд. Допускається задавати кожній зі сторін до 3–4 запитань;
6) до 5 хвилин – виступ першого номера команди, що займає негативну позицію. Виступ передбачає підсумкову аргументацію позиції команди, аргументування її зверхності над позицією команди
суперника. Під час виступу не можна задавати запитання;
7) до 6 хвилин – виступ першого номера команди, що займає позитивну позицію. Виступ передбачає підсумкову аргументацію позиції команди, аргументування її зверхності над позицією команди суперника. Під час виступу не можна задавати запитання.
Важливим елементом регламенту є запитання. Адже вони можуть
стати важливим фактором демонстрації переваги позиції своєї команди над позицією команди суперника, показу кращої підготовки, тактичним способом досягнення переваги через перешкоджання команді
суперника розвинути власну позицію. За постановку запитань і відповіді на них зараховуються бали, які будуть враховані під час визначення переможців.
Регламент запитань у «ДЕБАТАХ»:
1) їх можна поставити під час виступів протилежної сторони (не
підсумкових);
2) бажаючий поставити запитання підіймає руку;
3) виступаючий словесно або жестом показує: а) він бажає вислухати запитання одразу; б) він бажає вислухати запитання пізніше;
в) він не бажає слухати запитання. Залежно від позиції виступаюча
команда отримує позитивні чи негативні бали (якщо не вислуховує
запитання або не реагує на підняту руку);
4) у разі згоди вислухати запитання, на його формулювання надається до 30 секунд;
5) надається відповідь на запитання.
При проведенні ДЕБАТІВ Юридичною клінікою Київського юридичного інституту МВС України вироблено такі критерії оцінювання
дебатів:
1. Аргументованість власної позиції та відкидання аргументів
опонентів.
2. Робота з запитаннями (вдало побудовані власні питання та відповіді на поставлені питання).
3. Ораторський критерій (побудова виступу, використання риторичних прийомів, дотепність тощо).
4. Інші критерії (дотримання регламенту, етика, робота команди
тощо).
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На основі цих критеріїв ухвалюється рішення щодо переможців
ДЕБАТІВ.
ТОК-ШОУ
Мета «Ток-шоу» – отримання навичок публічного виступу та дискутування.
На відміну від ДЕБАТІВ, у дискусії за цим методом бере участь
уся аудиторія.
Викладач на «ТОК-ШОУ» – ведучий: оголошує тему дискусії,
пропонує аудиторії інформаційний фрагмент. Потім пропонує висловитись із запропонованої теми «запрошеним гостям» (представникам
групи), а також надає слово «глядачам», які можуть висловити свою
думку або задати питання «запрошеним» за час не більше 1 хвилини.
«Запрошені гості» відповідають якомога коротше та конкретніше.
Ведучий також може задавати питання «запрошеним» або перервати
виступаючого за лімітом часу.
Врешті, коли красномовство виступаючих вичерпається, ведучий
проводить підсумок і вказує, чиї аргументи перемогли.
Рекомендуємо застосовувати цей метод для розгляду теоретичних
питань.
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
Як і інші методи дискутування, метод «ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ»
переслідує цілі отримання навичок публічного виступу та дискутування.
Його форма проведення подібна до «ТОК-ШОУ», проте «ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ» більше орієнтована на протиборство двох сторін:
«господарів» та «запрошеної публіки», – адже останні мають на меті
довести слабку компетентність «господарів конференції», пропонуючи їхній увазі провокуючі питання.
Порядок проведення методу:
1. Вибір теми та підготовка до неї «господарів» (як правило, для
цих ролей обирається 2–3 представники групи, інші студенти виконують ролі «запрошеної публіки»).
2. Виступи «господарів» (по черзі, як правило, за обраною ними
стратегією та з регламентованим часом на виступи).
3. Відповіді на поставлені питання (питання пропонуються «запрошеною публікою» після кожного виступу або після всіх виступів).
4. Підведення підсумків «ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ» може здійснити
як ведучий (викладач), так і студенти.
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ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) МЕТОДИ
КАЛЕЙДОСКОП («АЖУРНА ПИЛКА»)
Метод є складним та чітко структурованим, використовується для
того, щоб створити під час заняття ситуацію, що дає можливість усім
працювати разом, щоб опанувати за короткий проміжок часу велику
кількість інформації. Цей метод ефективний і може замінити лекції у
випадках, коли теоретичний матеріал повинен бути донесений до
аудиторії перед застосуванням іншого методу. Він заохочує студентів
допомагати одне одному вчитися навчаючи, що є однією з найефективніших форм засвоєння інформації.
Порядок проведення:
1. Щоб підготувати аудиторію до вивчення навчального матеріалу
з великим обсягом інформації, доцільно підібрати роздатковий матеріал логічно структурувавши його.
2. Необхідно підготувати таблички з кольоровими позначками.
Щоб учасники змогли визначити завдання для своєї групи, кожен
учасник методу входитиме до однієї з двох груп – «домашньої» й
«експертної». Простіше спочатку розділити на «домашні» групи (1, 2,
3 і т. д.), а потім – на експертні, використовуючи кольорові позначки,
які є в кожного студента. У кожній групі всі мусять мати різні кольорові позначки. Наприклад: три «домашні» групи (1, 2, 3) із чотирма
студентами у кожній. У кожній групі мають бути учасники: перший –
з червоною, другий – із синьою, третій – із жовтою, четвертий – із
зеленою позначками.
3. Кожен студент має бути поінформований про те, хто входить до
його «домашньої» групи, тому що її члени збиратимуться згодом.
Вони також повинні визначитися з місцем зустрічі після того, як стануть «експертами».
4. Розподіл за «кольоровими» (експертними) групами, де студенти стануть експертами з окремої теми. Відстань між групами має
бути достатньою для того, щоб вони уособлено працювали. В кожній «експертній» групі мусить бути представник кожної «домашньої» групи.
5. Забезпечення роздатковим матеріалом кожної групи. Група повинна прочитати й обговорити свій матеріал і стати експертом з цього
питання за визначений час (для цього може знадобитися великий обсяг часу, якщо матеріали складні). Доцільно на цьому етапі працювати за ролями, які запропоновані вище у методі роботи в групах.
6. Повернення «експертів» «додому» та ознайомлення членів своєї
«домашньої» групи з набутою інформацією. У «домашніх» групах
має бути по одній особі з експертних груп. Учасники намагаються
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донести інформацію якісно і в повному обсязі членам своєї «домашньої» групи за визначений час.
Рекомендуємо цей метод застосовувати під час опрацювання громіздкого і складного теоретичного матеріалу, або ж, навпаки, при
напрацюванні практичних навичок роботи правника.
АКВАРІУМ
Вказаний метод дає змогу аудиторії, крім, власне, групової роботи, побачити зі сторони процедуру прийняття групового рішення,
виправити допущені помилки, відредагувати власну роботу в колективі.
Викладач ділить студентів на кілька груп і пропонує їм прочитати
тлумачення методу протягом кількох хвилин. Він пояснює, що ці
норми будуть потрібні при виконанні наступного завдання.
Потім одна з груп розміщується в центрі навчального кабінету
(або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від інших певною відстанню. Ця група отримує лист із ситуацією, яку потрібно обговорювати і наступне завдання: прочитайте вголос ситуацію, обговоріть
її в групі, використовуючи метод роботи в групі, дійдіть до спільного рішення за визначений час.
Поки група займає місце, викладач ознайомлює інші групи з цим
завданням і нагадує правила роботи в МАЛИХ ГРУПАХ. Групі пропонується вголос прочитати ситуацію та обговорити її розв’язання.
Всі інші мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення. На
цю роботу групі дається певний час. Після його закінчення групи
займають свої місця, а викладач ставить до класу питання щодо якості обговорення, дотримання правил роботи в групі.
Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює наступну ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і
діяльність кожної з них обговорюється всією аудиторією. В межах
«АКВАРІУМУ» можна підбити підсумки уроку або за браком часу
обмежитись обговоренням роботи кожної групи.
Метод «АКВАРІУМ» може бути застосований до кожної з тем навчальної дисципліни, особливо заснованих на РОЛЬОВИХ ІГРАХ.
ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ
Уміння формулювати запитання клієнту та пов’язані з ним навички проведення інтерв’ю, допиту, опитування є одним з пріоритетних
для юриста. Тренувати ці навички можна методом «ПОСТАНОВКИ
ЗАПИТАНЬ», який актуалізує вміння розрізняти види питань та їх
вчасно задавати, реагуючи на інформацію, що надходить від клієнта.
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Для цього моделюється обстановка і обставини прийому клієнта,
допиту свідків тощо, і, у ролях, відбуваються названі ситуації.
Орієнтовна послідовність застосування методу:
1. Формулювання ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ, яка має бути узагальнена після опитування.
2. Формулювання ролі (сценарію поведінки) особи, яку опитують
та підбір на цю роль студента або іншої особи.
3. Проведення опитування представниками групи.
4. Аналіз досягнення результатів опитування.
ПИСЬМОВЕ ФОРМУЛЮВАННЯ
Кожен фахівець у галузі права повинен уміти: формулювати узагальнення отриманої від клієнта інформації, робити узагальнення
результатів роботи з законодавством для оформлення письмової
відповіді на звернення, підготувати процесуальні та інші документи.
Для тренування навичок письмового формулювання доцільно застосовувати цей метод:
1) після інтерв’ю чи письмового звернення клієнта до юриста
(формулювання питання у справі – короткої інформації, що поєднує
усі факти та прохання клієнта);
2) по завершенні роботи над справою (формулювання письмової
відповіді у справі – стислої і чіткої за формою, юридично правильної
за змістом консультації);
3) для складання документів (позовних заяв, звернень до різних
інстанцій, якщо справа цього потребує).
Усі прояви цього методу потрібно ретельно готувати, забезпечувати студентів необхідними матеріалами.
ІМІТАЦІЯ СПРОЩЕНОГО СУДОВОГО СЛУХАННЯ (суд від свого імені)
Названий метод дає можливість студентам проводити рольову гру
за конкретною ПРАВОВОЮ СИТУАЦІЄЮ з мінімальним числом
учасників, отримати уявлення про процедуру прийняття судового
рішення, відчути відповідальність за сторону, яку вони представляють. Як правило, це імітований судовий процес за участю трьох осіб:
«судді», що буде слухати обидві сторони і приймати остаточне рішення, «обвинувачуваного» й «обвинувача», хоча не виключається
залучення інших «учасників процесу».
Правила проведення методу залежать від особливостей процесу за
конкретною галуззю права чи її інститутом. У навчальних цілях та з
метою ширшого залучення аудиторії до ігрового суду, можливо провести «Суд присяжних», технологія якого має свої особливості.
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ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС
Метод застосовується для усвідомлення студентами реалій нормотворення в Україні, випробування себе у ролі депутатів, які ухвалюють закон. Це надає особливої відповідальності та дисциплінує.
Слухачам слід запропонувати об’єднатися у групи (робочі групи
розробників законопроекту). Робота у МАЛИХ ГРУПАХ виглядатиме
так:
1. Обрання сфери відносин між людьми, яку потрібно врегулювати
законом. Для цього всі учасники групи можуть висловитися і привести обґрунтування прийняття саме такого закону. Для контролю часу і
виконання керівних функцій в групі обирається її голова. Одночасно з
тим, що обрана сфера регулювання, потрібно обрати назву закону.
2. Опрацювання норм закону. За умовами цього завдання, норм закону (статей) має бути не більше п’яти, тому мала група має розподілити між своїми учасниками завдання щодо розроблення окремих
статей законопроекту. Автори статей презентують їх усій групі. Після
схвалення запропонованих статей, їх потрібно записати на окремому
аркуші паперу.
3. Після завершення часу групової роботи представник від групи
доповідає усій аудиторії про необхідність прийняття та зміст розробленого законопроекту.
4. Якщо законопроект не має суттєвих заперечень, він ухвалюється
і передається на підпис «Президенту» (викладачу), що означає набуття ним статусу закону. Якщо зауваження можливо виправити під час
обговорення, проект доповнюється і передається на підпис. Якщо
зауваження група розробників не змогла виправити під час обговорення, проект закону і зауваження щодо нього (письмові) передаються до групи розробників і процедура повторюється.
КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА
Метод може бути застосований для спільного творчого вирішення
досить складного питання, коли потрібно прийняти колегіальне рішення та скласти план дій щодо нього (наприклад, вироблення позиції у справі).
Допустимий як для роботи у МАЛИХ ГРУПАХ, так і для загального обговорення.
Передумови застосування методу: проблема всім відома, вона потребує колегіального рішення.
Послідовність застосування методу:
1. Формулювання проблеми.
2. Шляхом вільного або почергового висловлювання пропозицій
прийняття рішення.
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3. Визначення шляхів виконання рішення.
Метод «КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА» може бути проведено ще цікавіше й ефективніше, якщо застосувати при цьому метод, названий
нами «РІЗНОКОЛЬОРОВІ ОКУЛЯРИ»50, адже відомий вислів – дивитися через рожеві (сині, зелені) окуляри, і, відповідно до кольору,
змінювати своє ставлення до оточуючого.
Будь-яка проблема обов’язково викликає в людини сплеск емоцій,
змушує її збирати факти, шукати варіанти рішень, а також аналізувати позитивні й негативні наслідки кожного із цих рішень. Коли людина думає, її думки розвиваються здебільшого хаотично, не цілеспрямовано, а отже, неефективно. Якщо хаос, що панує в голові, упорядкувати, розкласти думки по поличках і спрямувати їх розвиток у
чіткій послідовності, то пошук рішення стане швидшим і продуктивнішим. Тому доцільно розділити ці процеси на шість типів для упорядкування ідей.
Метод «РІЗНОКОЛЬОРОВІ ОКУЛЯРИ» універсальна – наприклад, її використовують у нарадах, щоб структурувати групову роботу й заощадити час. Вона також застосовується й індивідуально, адже
бурхливі дебати йдуть і в голові кожної людини. Фактично її можна
використати для структурування будь-якого творчого процесу, де
важливо відокремлювати логікові від емоцій і придумувати нові оригінальні ідеї.
Зрозуміло, що ніяких окулярів у реальності мати не потрібно – людина лише віртуально їх одягає (того кольору, що найкраще підходить на
певній стадії вирішення завдання), хоча можна для завершеності образу
придбати кілька комплектів реальних різнокольорових окулярів.
Якщо керівник роботи пропонує усім «одягти білі (прозорі) окуляри» – це значить, що він чекає повної неупередженості й об’єктивності, закликає викладати лише сухі факти й цифри, як це робить
комп’ютер або свідок у суді. Спочатку до такого способу мислення
звикнути складно, оскільки потрібно очистити свої висловлення від
будь-яких емоцій і висновків.
Приклади «білого бачення»: «Досягнуто таких показників», «Укладено стільки домовленостей», «Справа виграна у суді».
Мислення «в чорних окулярах» призначене для того, щоб усе бачити в чорному світлі. «Місія» чорних окулярів – визначити якнайбільше зон ризику. Тут потрібно шукати недоліки, брати під сумнів
слова й факти, шукати слабкі місця й до всього чіплятися. «А чи має
зміст випускати нову модель, якщо в нас погано розходиться стара?»

———————
50
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В іноземному джерелі «шість капелюхів» (інтернет-сайт: www.management.org.ua)

Приклади погляду крізь «чорні окуляри»: «Мені ці цифри здаються надто оптимістичними й не відповідними становищу. Якщо ми
будемо на них опиратися, то зазнаємо невдачі у…», «Недоліками
цього підходу є…».
Рожеві окуляри – антагоніст чорних, вони дозволяють бачити вигоди і переваги. Подумки надягши рожеві окуляри, людина перетворюється в оптиміста, шукає позитивні моменти, але своє бачення повинна обґрунтувати (до речі, як і у випадку із «чорними окулярами»).
Приклади «Рожевого бачення»: «Це супер-проект, тому що…», «Ця
людина якнайкраще виконає доручення, адже…»
Але при цьому розвиток обговорення «у рожевих окулярах» безпосередньо із творчістю не пов’язаний. Всі зміни, нововведення, розгляд альтернатив відбуваються «у зелених окулярах».
Зелені окуляри – символ творчого пошуку. Якщо ми проаналізували переваги й недоліки, ми можемо надягти ці окуляри і подумати, які нові підходи можливі у сформованій ситуації. У зеленому
капелюсі має сенс використати інші методи творчого мислення:
наприклад, правила МОЗКОВОГО ШТУРМУ, де вітаються неупередженість і бурхлива фантазія. Це дозволить уникнути шаблонних
підходів, по-новому поглянути на ситуацію, запропонувати безліч
несподіваних ідей. Чудово будить творчість метод «Випадкового
слова», який надає напрямок для думок.
Сині окуляри управляють процесом мислення, завдяки їм усі дії
учасників наради прагнуть до єдиної мети. Для цього існує керівник або ведучий наради, він увесь час «у синіх окулярах». Подібно
диригентові, він управляє оркестром, дає команди одягти ті або
інші окуляри. Наприклад: «Мені не подобається ваш підхід до
справи. Відкладіть на деякий час ваші чорні окуляри і одягніть
зелені».
Червоні окуляри вдягають рідко й на досить короткий проміжок
часу (максимум на 30 секунд), щоб група могла виразити свої емоції.
Ведучий періодично надає можливість випустити пар: «Одягніть червоні окуляри і скажіть, що ви думаєте про мою пропозицію». На відміну, скажімо, від чорних та рожевих окулярів, свої емоції ніяк обґрунтовувати не потрібно. «Я не хочу знати, наскільки підготовлений
цей кандидат, він мені просто не подобається».
Головне правило під час обговорення – не надягати двоє окулярів
одночасно й увесь час себе контролювати. Наприклад, у момент зелених окулярів треба чітко усвідомлювати, що йде пошук конкретних
рішень, для аналізу їх недоліків буде «час чорних окулярів».
Щодо того, у якій послідовності міняти окуляри в ході наради,
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чітких рекомендацій немає – усе визначається конкретною ситуацією.
Але найчастіше використовується такий варіант.
1. Керівник коротко знайомить тих, що зібралися з концепцією
окулярів і позначає проблему. Наприклад, так: «Неповнолітньому
Сергію не дозволяють гуляти після 21-ї години. Що робити?».
2. Починати обговорення доцільно «в білих (прозорих) окулярах»,
тобто треба зібрати й розглянути всі наявні факти (коли це сталося,
хто це бачив, як це відбувалося тощо).
3. Потім вихідні дані розглядаються в негативному ракурсі – зрозуміло, у чорних окулярах.
4. Після цього наступає черга «рожевих окулярів», і у виявлених
фактах знаходять позитивні сторони.
5. Після того як проблема розглянута з усіх боків і зібраний матеріал для аналізу, настав час одягати «зелені окуляри», щоб генерувати
ідеї, які можуть підсилити позитивні моменти й нівелювати негативні.
6. Керівник, що подумки сидить у «синіх окулярах», уважно контролює процес – чи не відхилилася група від заданої теми, чи не ходять учасники у двох окулярах одночасно, а також періодично дає
можливість їм виплеснути емоції у «червоних окулярах».
7. Нові ідеї знов-таки аналізуються у «чорному» й «рожевому»
світлі. А наприкінці підводиться підсумок наради.
Таким чином, розумові потоки не перетинаються й не заплутуються. Недолік кожної людини в тому, що вона зазвичай «ходить у певних окулярах», і на нараді це проявляється. Тому метод
«РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ОКУЛЯРІВ» допомагає, наприклад, «нейтралізувати» людину, яка від природи схильна до надмірної критики.
Засвоївши концепцію окулярів, ця особа не буде огульно вбивати ідеї
своїми ремарками, тому що знатиме, що через двадцять хвилин прийде черга надягати «чорні окуляри», і прибереже свій запал.
Алегорія з окулярами має ще одну дуже важливу перевагу: методика дає змогу уникнути переходу на особистості. Це зніме напругу й
дасть можливість уникнути непотрібних негативних емоцій. До того
ж на нарадах звичайно, хтось відмовчується, але ця технологія долає і
таку проблему.
Однією з модифікацій методу «КОЛЕГІАЛЬНА НАРАДА» є процедура, умовно названа нами «ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ». Група слухачів
об’єднується у три підгрупи. Перша підгрупа – група постановки
проблеми (вона складає запитання, які мають розкрити сутність певної проблеми. Запитання повинні бути заданими у логічній послідовності. Після відповідей другої підгрупи, ця підгрупа задає уточнюючі
додаткові запитання). Друга підгрупа – група відповідей (розв’язує
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проблему, відповідаючи на поставлені запитання. Бажано відповіді
ілюструвати практичними прикладами). Третя підгрупа – група рецензій (робить аналіз розкритого матеріалу, може запропонувати до розгляду свої питання, аналізує повноту, якість роботи другої та першої
підгруп, оцінює їх, стежить за часом). Відбувається робота в малих
групах. Після розкриття одного питання групи міняються ролями.
ГРУПОВА КОНКУРЕНЦІЯ
Мета: залучити всю групу до обговорення; знайти якомога більше
варіантів вирішення певного питання; налагодити тісний зв’язок між
групами та прийти до найоптимальнішого рішення в результаті спільної роботи.
Порядок проведення: Викладач об’єднує студентів у МАЛІ ГРУПИ
та дає кожній групі на опрацювання певний текст (закон, правила, порядок, положення чи просто блок інформації). Протягом певного часу,
залежно від того, наскільки об’ємною є інформація, групи ознайомлюються з нею та законспектовують окремі положення. Після цього кожна група по черзі ставить по одному питанню усім іншим групам на
знання тексту. По завершенні роботи викладач проводить РЕФЛЕКСІЮ, зазначаючи від якої групи були сформульовані найбільш вдалі та
цікаві питання, яка група відповідала повно та аргументовано.
З метою уникнення монологу однієї групи, постановку питань ними можна організувати по колу: спочатку питання ставить перша
група до другої, потім друга до третьої, а третя – до четвертої, четверта – до першої. Після цього коло знову починає перша група, але питання ставить до другої, друга – до четвертої і так далі, поки всі групи
не обміняються питаннями.
Можна організувати роботу інакше: щоб на питання відповідали за
бажанням ті групи, які найшвидше знайшли відповідь. У такому випадку буде легше визначити найактивнішу групу.
Під час постановки питань та формулювання відповідей викладач
слідкує за їх правильністю, може уточнювати, доповнювати, виправляти.
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Метод, який дозволяє обговорити досить широке коло питань протягом тривалого часу, причому розглянути їх досить глибоко. Цей
метод вимагає завчасної наукової підготовки слухачів до проблематики, наприклад, окремого заняття.
Процедура застосування методу: визначення тематики і послідовності розкриття тем, виступи доповідачів (співдоповідачів), обговорення наукових повідомлень.
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Тематика конференції має стосуватися окремої теми занять або
комплексної проблеми. Послідовність виступів слід обирати залежно від наявних наукових повідомлень, починаючи з тих, які у загальному характеризують обговорювану тему, закінчуючи тими, які
розглядають спеціальні питання теми конференції. Час на виступи
рекомендовано обирати від 5 до 10 хвилин (залежно від тематики,
рівня підготовки та кількості повідомлень). Обговорення повідомлень полягає у задаванні запитань щодо теми виступів (доцільно
визначити допустиму кількість запитань, або «диригувати» процесом їх задавання, щоб спланувати рівномірну увагу до усіх повідомлень), висловлюванні власної позиції щодо виступу, обговорення
виступу у дискусії.
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