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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ
Юридична клініка «Ex Aequo Et Bono» Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова заснована у 2000 році у м. Миколаєві
на базі кафедри Правознавства Миколаївського гуманітарного інституту
Українського державного морського технічного університету імені адмірала
Макарова. Клініка є структурним підрозділом університету - навчально-практична
лабораторія при факультеті морського права. Юридична клініка здійснює роботу
на основі Положення, що затверджується ректором. Юридична клініка є членом
Асоціації юридичних клінік України з 2004 року.
Надання правових послуг здійснюється у галузі цивільного, сімейного,
трудового, житлового права, права соціального забезпечення; у сфері захисту
прав людини. Прийом клієнтів проводиться згідно затвердженого графіку роботи
та чергування студентів і викладачів–кураторів. На момент проведення
моніторингу до юридичної клініки залучено 10 студентів-консультантів та 5
викладачів-кураторів. Робота клініки чітко регламентована локальними актами
університету, при наданні правових послуг консультанти керуються нормативноправовими актами державних органів влади та Стандартами Асоціації юридичних
клінік України.
Юридична клініка активно розвиває правопросвітню діяльність, про що
свідчить організація чисельних та різноманітних правопросвітніх заходів
(тренінги, інтерактивні ігри, дебати) і розробка правопросвітніх матеріалів
(інфографіки та відеосюжети). У 2020 році команда юридичної клініки зайняла
призові місця під час проведення правопрсовітнього Фестивалю Street Law
«FinnSkils» у номінаціях «інтерактивний урок» та «правопросвітній відеосюжет».
Клініка має широке представництво у соціальних мережах, зокрема активно
ведеться сторінка на Facebook та Instagram, також у 2020 році юридична клініка
запустила власний YouTube канал.
Юридична клініка має досвід проєктної роботи, зокрема зараз є учасником
правопросвітнього напрямку Асоціації юридичних клінік України у проєкті
«Консультації для споживачів фінансових послуг», який підтримується проєктом
USAІD «Трансформація фінансового сектору».

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЕX AEQUO ET BONO»
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА (2019 РІК)
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма
юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті
ВНЗ, у соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

2000

Кількість залучених викладачів (в т.ч.
практиків) та студентів

1. Викладачів-кураторів
2. Студентів
1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
правової допомоги
б) юридичне консультування
в) підготовка правових несудових
документів
г) підготовка процесуально-правових
документів
д) представництво інтересів в судах та
інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації,
зустрічі тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право /
street law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ,
фільми тощо)
3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):
Брейн-ринг
Флешмоб

Показники роботи юридичної клініки у
2019 році

структурний підрозділ ЗВО зі штатом
1. 54000 м. Миколаїв, вул. Героїв України, 9, к.612
2. (051) 2 71 17 33
3. clinic.nuos@gmail.com
4. сторінка у Facebook https://www.facebook.com/clinic.nuos/?ref=bookmarks
5. Шкарнега Олена Святославівна, завідувачка

Галузі надання правової допомоги

Усі галузі правової допомоги без винятку

Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної
клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній
клініці з практикою студентів

журнал; паперовий архів
Обов’язковий курс «Юридичний практикум»
зараховується як практика
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МОНІТОРИНГ ЗА НАПРЯМАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
1. Функціонування юридичної клініки в якості структурного підрозділу
ВНЗ
Юридична клініка «Еx Aequo Et Bono» Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова діє відповідно до Положення про
юридичну клініку затвердженого ректором Університету 01.09.2017р., яке визнає
юридичну клініку структурним підрозділом факультету морського права
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Положення прийняте у 2017 році і визначає важливі організаційні засади
роботи юридичної клініки (функціонал керівника, викладачів-кураторів, студентівконсультантів юридичної клініки), які затверджені Стандартами діяльності
юридичних клінік України, схвалених Всеукраїнським З’їздом Асоціації юридичних
клінік України (Протокол № 2 від 19 червня 2014 року).

Фото Витягу з Положення про юридичну клініку «Еx Aequo Et Bono»,
затвердженого ректором Університету 01.09.2017р.
Штатний розпис юридичної клініки передбачає 1 посаду – завідувача
навчальної лабораторії “Юридична клініка «Еx Aequo Et Bono»” та викладачаконсультанта на умовах погодинної оплати, що підтверджено Штатним розписом
працівників Юридичної клініки, табелями оплати навчальної роботи з

погодинною оплатою. Це свідчить про інтегрованість юридичної клініки в
університеті як структурного підрозділу зі штатом.

Фото Штатного розпису Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»

Фото Табеля оплати навчальної роботи з погодинною оплатою у
Юридичній клініці «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 3 бали з 3 можливих
2. Штатний розпис юридичної клініки.
Як вже було зазначено, штатний розпис Юридичної клініки передбачає 1
посаду завідувача юридичної клініки та викладача-консультанта. Завідувач
лабораторії “Юридична клініка «Еx Aequo Et Bono»” та викладач-консультант
залучаються на умовах погодинної оплати. Ставка завідувача Юридичною
клінікою ділиться між двома викладачами факультету морського права по 0,5
ставки кожному (відповідно до Табеля оплати навчальної роботи). Розподіл ставки

завідувача обумовлений розмежуванням функціоналу між викладачами: Олена
Шкарнега відповідальна за організацію роботи юридичної клініки з правової
просвіти (підготовка правопросвітніх занять, їхнє рецензування, координація
проведення занять студентами); Ірина Дмитрук здійснює організацію
консультування в юридичній клініці (координація роботи студентів та викладачівкураторів з надання правової допомоги) (згідно Протоколу №1 засідання кафедри
морського та господарського права від 31.08.2020).
Загальний функціонал завідувача юридичної клініки визначений
Посадовою інструкцією завідувача, функціонал інших працівників юридичної
клініки відображений у Положенні про юридичну клініку Університету. Наведені
форми оплати праці у юридичній клініці визначені прозоро і зрозуміло, що вказує
на залучення до роботи у Юридичній клініці трьох викладачів факультету та
функціонування 2х посад – завідувач юридичної клініки та викладачаконсультанта.

Фото Витягу з Посадової інструкції завідувача навчальної лабораторії
“Юридична клініка «Еx Aequo Et Bono»”
Зараховано 2 бали з 3 можливих
3. Залучення до роботи в юридичній клініці викладачів-кураторів та
компетенція залучених осіб
3.1. Викладачі-куратори

Систематичної фіксації фактів залучення викладачів-кураторів до роботи у
юридичній клініці у 2019 році не проводилося. У 2020-2021 н.р. юридична клініка
затвердила графік чергування викладачів-кураторів. Позитивною практикою є
також те, що завідувачка юридичної клініки Ірина Дмитрук, після навчання на
Літній школі АЮКУ для адміністраторів юридичних клінік, запровадила
електронний документообіг на апаратній платформі Notion, створивши каталог
викладачів-кураторів і студентів-консультантів. Спілкування зі студентами
юридичної клініки підтверджує, що студенти вже активно працюють у цій базі
даних. Також студенти підтверджують залученість викладачів-кураторів до
перевірки консультацій та розробки правопросвітніх матеріалів (уроки,
відеосюжети, інфографіки). У 2019 році залученість викладачів до перевірки
консультацій підтверджувалась підписами на консультаціях, присутністю
викладачів на правопросвітніх заняттях. Моніторингова група підтверджує
залученість 5 викладачів-кураторів до роботи у юридичній клініці.

Фото графіку чергування викладачів-кураторів
Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»

Фото бази викладачів-кураторів на платформі Notion
Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»”
Зараховано 2 бали з 2 можливих

Рекомендація:
Удосконалити діловодство у юридичній клініці для забезпечення
систематичної фіксації участі викладачів-кураторів у її роботі. Це можна зробити
шляхом оптимізації бази даних юридичної клініки у Notion, пов’язавши журнал
консультацій з каталогом викладачів кураторів та їх електронними поштами,
наприклад додавши колонку до журналу «Відповідальний викладач-куратор». Це
забезпечить фіксацію персональної залученості до перевірки консультації або
правоспросвітнього заняття відповідних викладачів-кураторів.
3.2. Юристи-практики
До роботи Юридичної клініки залучені викладачі, які є практикуючими
адвокатами: завідувачка Юридичної клініки Шкарнега О.С., викладач-куратор
Юридичної клініки (конультант юридичної клініки) Сікорський О.П.

Фото адвокатських свідоцтв викладачів-кураторів Юридичної клініки
Зараховано 2 бали
3.3.1. Підвищення кваліфікації за тематикою діяльності юридичної
клініки
Персонал юридичної клініки постійно підвищує свою педагогічну та
професійну майстерність, зокрема у напрямку правозахисту та з клінічної
тематики і є активними учасниками заходів Асоціації юридичних клінік (форуми,
студентські змагання, школи професійної майстерності тощо). Це підтверджується
відповідними сертифікатами. Завідувачки юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Олена Шкарнега, Ірина Дмитрук та завідувач кафедри морського та
господарського права і викладач-куратор Юлія Ломжець регулярно беруть участь
у заходах підвищення кваліфікації за клінічною тематикою. До таких заходів слід
віднести: Першу міжнародну школу підвищення професійної майстерності
керівників юридичних клінік (Ю. Ломжець), Літню школу - 2020 Асоціації
юридичних клінік України (І. Дмитрук, Ю. Ломжець), Міжнародний науковий

конгрес III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020
наукова секція “Відповідальний бізнес і права людини” (О. Шкарнега, Ю. Ломжець).
Також слід відзначити, що Юлія Ломжець як активний представник асоціації
юридичних клінік України, член Правління (2018-2020рр.) та з 2020 року Голова
Асоціації юридичних клінік є у складі робочих груп з організації та проведення
численної кількості заходів Асоціації, зокрема: воркшоп «Розвиток регіональних
лідерів Асоціації юридичних клінік України «Проектний менеджмент та
фандрейзинг для юридичних клінік» (20-21 жовтня 2019, м. Київ); робота в якості
судді національного раунду Національної Олімпіади юридичних клінік з
консультування клієнтів (6-7 грудня 2019 р., м. Острог); робота у складі робочої
групи Міністерства освіти і науки України з розроблення Загальнодержавної
програми освіти у сфері прав людини (Наказ МОН «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 року № 1719» від 11.06.2019 №
812); член моніторингових груп з оцінки діяльності юридичних клінік України.

Фото Сертифікатів про підвищення кваліфікації
працівників юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 3 бали з 3 можливих

3.3.2. Публікації працівників юридичної клініки за клінічною
тематикою.
Моніторингова група дослідила наукові публікації персоналу юридичної
клініки та відзначає, що працівники клініки ведуть активну наукову діяльність, що
підтверджується численною кількістю наукових праць з клінічної та правозахисної
тематики.
Слід відзначити такі наукові праці:
- Права людини та їх захист у сучасних реаліях. – Навчальний посібник (2020
рік). До авторського колективу входять такі представники юридичної клініки: Ю.
Ломжець, О. Сікорський, О. Ломакіна;
- Аналітичне видання: Моніторинги розвитку юридичних клінік України
формат 2.0 (від оцінювання до розвитку). Авт.кол.: А.Галай, Ю.Ломжець,
М.Цип’ящук, К.Дацко. Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2020, 20 с.
- О. Шкарнега Юридична клінічна практика та основні навички для студентаюриста. – Тези доповіді, - 2019 рік. – С. 90-93. – Тези доповіді;
- Ю. Ломжець The Meaning of Instrument for Assessing the Quality Standarts of
Legal Clinic for Sustainable Development of Clinical Movement in Ukraine //
Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики:
матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Видавець
Тарубара В.В., 2019. – С. 93-95. – Тези доповіді.
Керівниця юридичної клініки Олена Шкарнега, окрім власних наукових робіт
з тематики правозахисту, є керівницею наукової роботи студентів та
організатором наукових заходів університету з клінічної тематики. До прикладу у
2020 році Олена стала науковим керівником студентського есе за темою:
«Industrial Giants vs Environmental Human Rights: Whose Side is the Sase Law?», яке
зайняло четверте місце у національному конкурсі есе за темою «Відповідальний
бізнес і права людини».

Фото окремих наукових праць працівників
Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 3 бал з 3 можливих

4. Матеріально-технічне забезпечення юридичної клініки
4.1. Робочий простір
Юридична клініка «Еx Aequo Et Bono» забезпечена приміщенням, яке
використовується для прийому громадян та надання консультацій. У приміщенні
юридичної клініки розташовані три робочі столи та чотири парти для проведення
додаткових занять з клініцистами. Тобто діє чотири функціональних робочих зони
(три для роботи персоналу юридичної клініки та робоча зона для навчання).
Приміщення для прийому громадян розташоване на шостому поверсі (м.
Миколаїв, пр. Героїв України, 9, к.612).
Вхід до приміщення вільний і не обмежений контрольно-пропускним
режимом. В приміщенні корпусу знаходиться рецепція та функціонує ліфт.

Фото приміщення Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 3 бали з 3 можливих
4.2. Умови приміщення для навчального процесу
Для проведення навчальних занять Юридична клініка використовує
приміщення юридичної клініки, яка має чотири столи (парти) для проведення
занять зі студентами, що дозволяє організувати навчальний процес
безпосередньо у клініці. Також Юридична клініка має власну спеціалізовану
аудиторію (к. 613), яка закріплена за Юридичною клінікою для її навчальних
потреб, проведення зборів, тренінгів, занять з правової просвіти, модельних
судових засідань тощо.

Фото спеціалізованої аудиторії юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono» для
проведення навчальних занять та інших заходів
Зараховано 1 бал
4.3. Приміщення юридичної клініки з позиції забезпечення
конфіденційності здійснення прийому клієнтів з метою надання
безоплатної правової допомоги
У приміщенні юридичної клініки достатньо місця для проведення
консультування клієнтів і створені робочі зони для одночасної роботи декількох
студентів. Разом з тим, приміщення, де ведеться прийом клієнтів, не має
перегородок чи відгородженого простору. Що на думку моніторингової групи не
може забезпечити конфіденційність прийому клієнтів.
Бали не зараховано
Рекомендація:
Доцільно розглянути можливість перепланування приміщення юридичної
клініки, аби клієнт міг почуватися більш комфортно та психологічно безпечно
(наприклад, встановити перегородки, або розташувати меблі таким чином, щоб
«ізолювати» робоче місце консультантів).
4.4.1. Забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою, яка дозволяє
працювати з мережею Інтернет або правовими базами даних
Юридична клініка забезпечена одним стаціонарним комп’ютером та
ноутбуком. Використання техніки для потреб юридичної клініки підтверджено
оглядом внутрішнього вмісту тек, зокрема бази даних Notion, яка
використовується персоналом юридичної клініки.

Фото обладнання юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 1 бал
4.4.2. Доступ до мережі Інтернет та правових баз даних
В приміщенні юридичної клініки комп’ютер завідувача клініки стаціонарно
підключений до мережі Інтернет. Функціонує доступ до Wi-Fi. Це дозволяє
працювати з мережею Інтернет та відкритими і оновлюваними правовими базами
даних, одразу на двох наявних пристроях у юридичній клініці, а також
додатковими пристроями, якими користуються студенти-консультанти (телефон,
планшет, ноутбук)
Зараховано 1 бал
4.4.3. Пристрої друку та копіювання
У приміщенні юридичної клініки працює многофункціональний пристрій
для друку та копіювання, який в повній мірі забезпечує потреби персоналу
юридичної клініки для його ефективної роботи.

Фото пристрою для друку та копіювання Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 2 бали

4.5. Забезпечення потреб юридичної клініки у витратних матеріалах
Факультет морського права забезпечує Юридичну клініку «Еx Aequo Et Bono»
усіма необхідними витратними матеріалами, канцелярським обладнанням та
іншими матеріалами для її роботи. Що підтверджується наявними матеріалами
безпосередньо у юридичній клініці та розпорядженнями декана факультету на їх
видачу.

Фото розпоряджень декана факультету на видачу витратних матеріалів
для роботи Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 1 бал
4.6. Бонусний показник. Доступність та зручність для людей, зокрема з малою мобільністю.
Приміщення для прийому громадян Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
знаходиться у будівлі корпусу Університету на шостому поверсі. Таке
розташування робить доступ маломобільних груп студентів майже неможливим. У
корпусі функціонує ліфт, однак його ширина не дозволяє особам з інвалідністю, які
пересуваються на візках ним скористуватись.
Рекомендація:
Розмістити оголошення або надати черговим на рецепції першого поверху
Університету номер телефону юридичної клініки для виклику чергового студентаконсультанта з метою надання допомоги маломобільним групам клієнтів
юридичної клініки дістатись приміщення юридичної клініки. Також можна

розглянути можливість обладнання невеликого приміщення для прийому таких
клієнтів на першому поверсі Університету.
5. Інформаційне забезпечення юридичної клініки
5.1.1. Внутрішні таблички
У коридорі на зручній висоті перед входом у приміщення юридичної клініки
розміщено інформаційний стенд про роботу юридичної клініки. На дверях
приміщення юридичної клініки розташовано вивіску з інформацією про графік
роботи юридичної клініки.

Фото вивіски та інформаційного стенду Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono»
Зараховано 1 бал
5.1.2. Внутрішні вказівники
У
приміщенні
головного
корпусу
Національного
університету
кораблебудування імені адмірала Макарова розміщені вивіски, стенди з
інформацією місцезнаходження та графіком прийому юридичної клініки. Такі
оголошення розміщені:
- на першому поверсі головного корпусу Університету (пр-т Героїв України,
9);
- на другому поверсі головного корпусу Університету біля студентського
профкому (пр-т Героїв України, 9);
- на інформаційному стенді нового корпусу Університету (пр-т Центральний,
3).
Відсутні вказівники напрямку руху до юридичної клініки на будівлі чи на
вулиці поблизу юридичної клініки.

Фото оголошень про роботу Юридичної клініки «Еx Aequo Et Bono» у
внутрішніх приміщеннях Університету
Зараховано 2 бали із 2 можливих
Рекомендація:
Розмістити вказівники напрямку до юридичної клініки ззовні, за межами
навчального закладу та у самому приміщенні корпусу Університету з метою
підвищення доступності до юридичної клініки.
5.2. Інформація на зовнішніх ресурсах
Інформація про юридичну клініку розміщена на сайті Асоціації юридичних
клінік України. Клініка розмістила оголошення в маршрутних таксі м. Миколаєва,
що дозволило суттєво збільшити кількість клієнтів. Фото підтвердження
розміщення таких матеріалів моніторам продемонстрували співробітники
юридичної клініки.
Зараховано 1 бал
Рекомендації: Розмістити інформаційні матеріали про послуги юридичної
клініки у приміщеннях місцевих органів виконавчої влади та органах місцевого

самоврядування (соціального захисту, пенсійного фонду тощо); серед партнерських
організацій, у засобах масової інформації.
5.3. Автономні джерела інформування про свою діяльність та зв’язку з
нею
5.3.1. Корпоративна пошта
Юридична клініка має постійну корпоративну електронну пошту
clinic.nuos@gmail.com. Доступ до пошти мають завідувач, викладач-куратор
юридичної клініки і деякі клініцисти.
Зараховано 1 бал
5.3.2. Власне інтернет-представництво.
Юридична клініка має сторінку у соціальній мережі Facebook «Юридична
клініка НУК імені адмірала Макарова». На сторінці регулярно і вчасно
висвітлюються події та заходи юридичної клініки. Також юридична клініка має
сторінку в телеграмі та інстаграмі. З 2020 року юридична клініка запустила власний
YouTube канал.
Водночас, на сайті університету відсутня інформація про юридичну клініку,
графік прийому, напрямки та форми її діяльності тощо, у розділі «новини» не
виявлено оголошень про діяльність клініки.
Зараховано 1 бал
Рекомендації: Створити розділ «Юридична клініка» на сайті університету,
регулярно оновлювати інформацію про її діяльність, що підвищить пізнаваність
юридичної клініки в Університеті.
5.3.3. Корпоративний номер телефонного зв’язку
Юридична клініка має власні номери телефону. На банері юридичної клініки,
який знаходиться в приміщення університету, зазначений неактуальний номер
(0512) 711733. Проте номер мобільного телефону, вказаний на нових оголошеннях
+380660726232 є актуальним і діючим.
Зараховано 1 бал
Рекомендації: Вказати актуальний номер мобільного телефону на банері
клініки.

5.4. Інформування про послуги юридичної клініки
У приміщенні юридичної клініки, де здійснюється прийом клієнтів,
розміщена інформація про графік прийому, умови надання правової допомоги,
послуги юридичної клініки, графік чергування студентів.

Фото інформаційного стенду в середині приміщення юридичної клініки
Зараховано 1 бал
6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтегрованість у місцеві спільноти, які
впроваджують права людини
Юридична клініка «Ex aequo et bono» Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова має меморандуми про співпрацю з
Регіональним центром з надання безоплатної правової допомоги у Миколаївській
області, Благодійним фондом “Хесед Реім” у м. Миколаєві і місцевими адвокатами.
Така співпраця дозволяє:

отримувати актуальні знання від юристів – практиків, а також
формувати дружні стосунки між студентами і їх майбутніми роботодавцями та
колегами у юридичній професії;

розширювати доступ до цільової аудиторії;

регулярно проводити правопросвітні заходи із практиками.

Фото меморандумів про співпрацю юридичної клініки

У 2018-2020 рр. відбувались заходи спільно з партнерськими організаціями,
що підтверджується матеріалами, опублікованими на сторінці клініки у мережі
Facebook, зокрема:
 «Школа навичок адвоката», «Школа навичок юриста», проведені
адвокатами К. Труба і Д. Слободянюком;
 Проведення спільно з центром БПД правничого квесту для дітей,
флешмобу на тему захисту прав ветеранів АТО;
 Проведення разом з Благодійним фондом “Хесед Реім” школи з правової
безпеки і запобіганню шахрайству для людей похилого віку.
 Проведення спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у
Миколаївській області брейн-рингу «Вибори і референдуми – основа
демократичного врядування» і фотоконкурсу та конкурсу творчих робіт учнів і
студентів у Миколаєва навесні 2019 року та інші заходи.
Рекомендації:
1. Попри наявність у клініки меморандумів про співпрацю з державними і
неурядовими інституціями, проведення спільних заходів, їх кількість залишається
незначною. Рекомендується підвищити кількість спільних заходів, їх регулярність, а
також звернути увагу на спільне їх висвітлення разом з партнерськими
організаціями.
2. Розширити коло партнерських інституцій з метою посилення
інтегрованості юридичної клініки до місцевих правозахисних та освітянських
спільнот, а також розвитку її лідерського потенціалу.
Загальна кількість балів за напрямком: 32 із 34 можливих ( 92,8%)

Підсумок за напрямом
"Організація і забезпечення юридичної клініки"
Не набрані бали
7,2%

Набрані бали
92,8%

ІІ. ВКЛЮЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1. Навчальний курс юридичної клінічної освіти
1.1. Навчальний курс
Дослідження
навчального
плану
Національного
університету
кораблебудування імені адмірала Макарова підтверджує викладання дисципліни з
юридичної клінічної освіти. У 2017 році окремі теми, які були рекомендовані
Стандартами юридичної клінічної освіти, викладались в межах дисципліни
«Юридична деонтологія та основи юридичної клінічної практики», що
підтверджується затвердженою робочою програмою. Обсяг дисципліни складав 3
ЄСТS кредити (90 годин). Разом з тим, не всі рекомендовані теми для підготовки
студентів-клініцистів увійшли до тематичного плану дисципліни.

Фото витягу з робочої програми дисципліни «Юридична деонтологія та основи
юридичної клінічної практики» 2017 року

У 2019 році затверджена оновлена програма навчальної дисципліни
«Юридичний практикум», яка є нормативною і обов’язковою навчальною
дисципліною для вивчення здобувачами другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 081 «Право». Порівняно з 2017 роком у 2019 році обсяг
дисципліни збільшився з 3 до 5 кредитів ЄСТS. Теми в робочій програмі повністю
відповідають запропонованим темам Стандартів юридичної клінічної освіти.

2017 рік
2019 рік
Фото змісту дисциплін з клінічної освіти у порівнянні
(2018-2019 рр.)
Наявність відповідної навчальної дисципліни у програмі підготовки
здобувачів другого рівня вищої освіти підтверджується навчальними планами за
2019 та 2020 навчальний рік.

2018-2019 н.р.
2019-2020 н.р.
Фото навчальних планів Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова

Фото витягу з робочої програми навчальної дисципліни
«Юридичний практикум» (2019 рік)
Але у чинному затвердженому положенні про юридичну клініку «Ex aequo
et bono» від 2017 року зазначається, що дисципліна має називатися «Практичне
право».

Фото положення про юридичну клініку «Ex aequo et bono»
Моніторингова група вважає, що дисципліна може бути оцінена як курс
юридичної клінічної освіти.
Зараховано 3 бали з 3 можливих
2. Викладання курсу юридичної клінічної освіти
2.1. Факт викладання курсу юридичної клінічної освіти
Викладання курсу «Юридичний практикум» здійснюється на першому курсі
за спеціальністю 081 «Право», завідувачем юридичної клініки, що підтверджується
карткою навчального навантаження О. Шкарнеги та розкладом 1 курсу за 20192020 н.р.

Фото навчального навантаження
керівниці ЮК О. Шкарнеги

Фото розкладу 1 курсу 2019-2020р

Фото екзаменаційного листа

Фото екзаменаційної відомості 2020р.
Фото кафедрального журналу проведення занять
Зараховано 1 бал
2.2. Залученість до викладання курсу юридичної клінічної освіти
Відповідно до навчального плану та навчального навантаження керівниці
юридичної клініки «Ex aequo et bono» О. Шкарнеги визнаємо, що до викладання
курсу залучений викладач, який працює у юридичній клініці, безпосередньо її
керівник (фото навантаження О. Шкарнеги наведено у п.2.1.)
Зараховано 1 бал
2.3. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтерактивність викладання курсу
юридичної клінічної освіти.
Викладання дисципліни з юридичної клінічної освіти керівницею юридичної
клініки позитивно впливає на якість її викладання. Варто відзначити досвід

запровадження інтерактивних методик у викладанні курсу, що підтверджується
публікацією
на
сторінці
у
соціальній
мережі:
https://cutt.ly/3gPn7tc;
https://cutt.ly/XgPmqCZ.

Однак, у методичному забезпеченні до дисципліни відсутні плани
проведення інтерактивних занять, що свідчить про несистемне використання
інтерактивних методик у викладанні курсу юридичної клінічної освіти.
Рекомендації:
1.
Обрати та уніфікувати назву предмету «Юридичний практикум» або
«Практичне право» в положенні про юридичну клініку, в навчальних планах та
програмі навчальної дисципліни.
2.
Розробити та затвердити конспект лекцій, методичні рекомендації
для проведення семінарських, практичних, самостійних занять з предмету
Юридичний практикум (Практичне право).
3.
Систематизувати методичне забезпечення дисципліни Юридичний
практикум (Практичне право), зокрема у частині процесу використання
інтерактивних методик шляхом формування планів проведення таких занять та
наявністю дидактичних матеріалів для роботи.
2.4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Додаткові заняття із студентами
юридичної клініки.
Зі слів керівниці юридичної клініки «Ex aequo et bono» і студентівконсультантів у юридичній клініці, періодично проводяться навчальні заняття зі
студентами.
Оцінивши публікації на сторінці Юридичної клініки у Facebook визнаємо, що
таке навчання проводиться рідко:
Треніг правопросвітні заходи х фінансових питань 26.03.2020 року:
https://cutt.ly/JgPmtdQ

Проведення тренінгу з публічних виступів від 15.11. 2019:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1864555287023304&id=100004065525526

Школа навичок юриста від 18.02. 2019 року:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=318517742132837&id=179765896008023

Soft SkiLs для юристів від 16.11.2018 року:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=281430465841565&id=179765896008023

Рекомендація:
Організовувати більш системне проведення навчальних занять саме зі
студентами-консультантами, які будуть спрямовані на відпрацювання необхідних
професійних навиків з залученням практиків з різних сфер: адвокатів, працівників
правоохоронних органів психологів та інших спеціалістів.

3. Практика на базі юридичної клініки
3.1. Згідно Робочої програми про проходження практики від 01.09.2017 року
здобувачами 2–го рівня вищої освіти передбачено, що юридична клініка «Ex aequo
et bono» може бути базою практики.

Фото витягу з програми навчальної практики
Крім того, факт проходження практики підтверджується службовою запискою
на начальника відділу методичного забезпечення, звітами здобувачів вищої
освіти та додатками до наказу.

Системність проходження практики студентами в юридичній клініці
підтверджується наказами та додатками до них про проходження практики
студентами НУК імені адмірала Макарова:

Фото Наказу про проходження
практики 2018 року

Фото Наказу на проходження
практики 2019 року

Додаток до наказу 2018 року

Додаток до наказу 2019 року

Фото службової записки
про базу практики 2020 року

Фото Звіту про проходження
практики в ЮК 2020 року

Фото додатку до наказу про проходження практики 2020 року

Фото направлень на проходження практики в юридичній клініці НУК

Про те, Положення про юридичну клініку «Ex aequo et bono» НУК імені
адмірала Макарова не містить положень, що юридична клініка може бути базою
практики, порядку проходження та зарахування практики студентів.
В програмі практиці є розділ «Індивідуальні завдання», який містить
тематику індивідуальної роботи, завдання та обсяг роботи студентів, самостійну
роботу, вказівку на нормативну базу, яку треба опрацювати. Проте, ці
індивідуальні завдання розроблені до всіх видів баз практики крім юридичної
клініки.
Рекомендація:
1.
Доопрацювати програму практики і додати відповідну інформацію до
тематики індивідуальної роботи: завдання та обсяг роботи студентів, самостійну
роботу, вказівку на нормативну базу, яку треба опрацювати студентам під час
проходження практики саме в юридичній клініці.
2.
Внести зміни до положення про юридичну клініку «Ex aequo et bono» НУК,
щодо можливості проходження навчальної практики в юридичній та її зарахування
студентам.
Зараховано 1 бал
3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Юридична клінічна практика
Юридична клінічна практика (зарахування в якості практики роботи
студентів в юридичній клініці) в ЮК НУК не здійснюється.
Зарахування практики в Юридичній клініці мотивує студентів до роботи,
робить їх більш відповідальними і практично орієнтованими під час роботи у
Юридичній клініці. Для якісної оцінки роботи студента, необхідно забезпечити
документування його досягнень в процесі роботи у Юридичній клініці та
сформувати програму з чітким переліком завдань, що має виконати студент за
певний період роботи у юридичній клініці. Розроблення положення про
рейтингове оцінювання, що дало б змогу відслідкувати ефективну діяльність
студента під час участі у роботі ЮК.
Рекомендація:
1.
Внести зміни до положення про Юридичну клініку «Ex aequo et bono»
щодо зарахування студентам – клініцистам які на систематичній основі працюють
в юридичній клініці цей час, як проходження навчальної практики.
2.
Розробити положення про рейтингове оцінювання студентів, в якому
передбачити набрання студентами відповідної кількості балів (годин) в залежності
від виду робіт, встановити мінімальний поріг, при досягненні якого буде
видаватись сертифікат, що буде підтверджувати набуття ними практичних
навиків.

4. Зарахування навчального навантаження за роботу в юридичній
клініці та його облік
Робота в юридичній клініці (участь у проведенні правопросвітніх занять,
проведення додаткових (факультативних) занять зі студентами-клініцистами) не
зараховується у навчальне навантаження залучених викладачів-кураторів.
Проте, участь у наданні юридичних консультацій зараховується деяким
викладачам в як погодинна оплата, в залежності від кількості наданих консультацій
згідно журналу реєстрації консультацій.

Фото відомості про зарахування погодинної оплати за керівництво
консультуванням у юридичній клінці
Зараховано 1 бал із 4 можливих
Рекомендації:
Після спілкування з керівництвом, студентами-клініцистами з’ясовано, що в
разі проходження практики студентами в юридичній клініці, викладачам не
зараховується ця діяльність в навчальне навантаження і ця робота ніяк не
обліковується. Саме тому, з метою підвищення мотивації залучення викладачів до
роботи у юридичній клініці, моніторингова група рекомендує:
1)
Розглянути можливість включення роботи у юридичній клініці в тому
числі керівництво практикантами, до навчального навантаження викладача. Так
Стандарти діяльності юридичних клінік України містять такі рекомендації щодо
норм навчального навантаження науково-педагогічних та інших фахівців у галузі
права:
•
за кожне проведене з їх методичною допомогою та участю в
правопросвітньому занятті — одну годину консультацій (позааудиторні заняття);
•
за кожне додаткове навчальне заняття із студентами юридичної
клініки — одну годину практичного заняття (аудиторні заняття);

•
за керування практикою — десять годин навчального навантаження
за кожний тиждень практики (позааудиторні заняття).
2)
При цьому важливо одночасно встановлювати форми обліку такої
діяльності.
Рекомендується це завдання покладати на керівника юридичної клініки, який
перед навчальним роком може подати план залучення викладачів-кураторів з
кафедр факультету(інституту), а після завершення навчального року –
персоналізований звіт, заснований на документації юридичної клініки.
Загальна кількість балів за напрямком: 7 із 10 можливих (70%)

Підсумок за напрямом
"Включення юридичної клінічної освіти у навчальний
процес"
Не набрані бали
30%

Набрані бали
70%

ІІІ. ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ
1. Систематичність юридичного консультування в юридичній клініці
Підтвердження факту надання систематичних юридичних консультацій було
виявлено шляхом дослідження платформи Notion який містить в собі базу даних
по всіх напрямах діяльності юридичної клініки, в тому числі і консультування.
Юридична клініка «Ex aequo et bono» розпочала використовувати
платформу з вересня 2020 р. (до цього журнал був паперовий).

Фото електронного журналу на платформі Notion
Цей перехід до електронного документообігу став можливим завдяки
проходження викладачем-куратором Дмитрук І., в серпні 2020 року після її участі у
Літній школі для адміністраторів юридичних клінік в м. Слов’янськ, де саме
проходило навчання щодо роботи з використання платформи Notion при
автоматизації адміністративних процесів.
До цього часу у досліджуваних роках (2018-2019 рр.), журнал прийому
клієнтів систематично вівся в паперовому вигляді.

Фото журналу прийому клієнтів за 2018р.

Фото журналу прийому клієнтів за 2019р.
Аналіз цих матеріалів свідчить про те, що юридичні консультації в
юридичній клініці надаються щомісячно, проміжки у консультуванні допускаються
лише на час канікул.
Фактів нерегулярних консультацій, тобто з періодичністю більш, як місяць
без консультацій у несесійний та неканікулярний період, не виявлено.
Однак варто відмітити, що при широкій розгалуженості способів залучення
клієнтів, у юридичній клініці не забезпечено достатньої зайнятості на кожного
студента. За даними надісланої анкети до Асоціації юридичних клінік України в
юридичній клініці «Ex aequo et bono» працювало 16 студентів. Аналіз журналів
консультацій підтверджує надання 28 консультацій у 2018 році та 26 консультацій
у 2019 році. Отже, кількість консультацій складає у середньому менше ніж 2 справи
на 1 студента у рік. Це спричинено, більш за все, відтоком клієнтів до системи БПД
та із запровадженням надання адвокатами безкоштовних консультацій.
У 2020 році юридична клініка систематично розповсюджувала інформацію
про свою діяльність (кольорові рекламні листівки) у громадських місцях:
магазинах, аптеках, пошті, банках, громадському транспорті та соціальних
мережах, що сприяло збільшенню кількості звернень.
Рекомендація:
З метою збільшення кількості звернень застосовувати альтернативні
методи рекламування: виступи на місцевих – теле- і радіоканалах, звернення до
громадських об’єднань з пропозицією проводити для їх членів правопросвітні
заняття та запровадити виїзні консультативні дні. Розглянути можливість
утворити мобільні групи до важкодоступної місцевості (сіл, селищ), де населення
позбавлене можливості дістатися до консультативних пунктів і у яких відсутній
телефонний чи інтернет зв’язок.
Зараховано 2 бали з 3 можливих

2. Документальне забезпечення діяльності юридичної клініки з
юридичного консультування
2.1. Як зазначалось вже в пункті 1, журнали реєстрації консультацій велися
до 2020 року в паперовому вигляді, починаючі з вересня 2020 року в юридичній
клініці запроваджений електронний документообіг, в тому числі журнал обліку
звернень громадян на платформі Notion. Такий журнал ведеться системно,
регулярно, щомісячно протягом останніх років, включно із 2020 р., за
результатами якого здійснюється моніторинг, за виключенням канікулярного
періоду.
Можливість приписок у паперових журналах була виключена, оскільки
паперові журнали мали наскрізну нумерацію по кожній справі

2018 рік
2019 рік
Фото витягів з журналів реєстрації звернень громадян
Щодо електронного журналу, то дослідивши цю платформу, було з’ясовано,
що виправлення дат в журналі є не можливим, що доводить відповідність даних.

Зараховано 1 бал
2.2. Ведення архіву завершених справ.
Аналіз архіву завершених справ дає можливість оцінити його як такий, що
відповідає підходам Асоціації юридичних клінік України. Зокрема, по кожному
зверненню клієнтів заведено окремий файл, у якому міститься:
1) угода з клієнтом про надання правової допомоги;

2) вхідна анкета клієнта, в якій зазначається суть звернення клієнта, його
персональні дані, копії документів, наданих клієнтом, студенти-консультанти,
відповідальні за підготовку консультативного висновку, підпис керівника
юридичної клініки та ін.;
3) письмова консультація-відповідь на звернення клієнта.

Фото документів по окремому зверненню
Юридичної клініки «Ex aequo et bono»
Зараховано 1 бал

Рекомендація:
Рекомендуємо по всім справам клієнтів робити консультативний висновок і
засвідчувати його підписом викладача-куратора. Наразі не всі висновки
підписуються, іноді зустрічається наявність звіту по справі, але відсутність самого
висновку без підпису викладача-куратора.
2.3. Системність друкованих юридичних консультацій
Юридична клініка системно практикує юридичні консультації, що
відображено у журналі юридичної клініки та наявності таких консультацій в архіві
справ. Однак, як було вже зазначено, здебільшого консультації є друкованими.

Зараховано 1 бал
Рекомендації:
1. Дос’є клієнта, в тому числі і консультативний висновок має бути
друкований (або відсканований або роздрукований), оскільки необхідний підпис
клієнта (на угоді) та підпис студента-консультанта і викладача.
2. Розробити систему погодження клієнтом надання студентамиконсультантами послуг, при дистанційному консультуванні. Це може бути смс або
повідомлення через мессенджери, щодо згоди клієнта на надання консультації та
ознайомлення з правилами роботи юридичної клініки.
2.4. Погодження консультацій з викладачами-кураторами
Вибіркова перевірка кількох архівних файлів дає можливість встановити
факт координації і перевірки консультативних висновків. Більшість наявних в
архіві консультацій підписані керівником або викладачем-консультантом

юридичної клініки. Крім того, система Notion дає можливість всім учасникам
клініки дистанційно відслідковувати надходження і розподілення справ, їх
перевірку.
Рекомендація:
Консультативний висновок варто підписувати відповідальним за його
перевірку викладачем-куратором. Наразі не всі висновки підписуються, іноді
зустрічається наявність звіту по справі, але відсутність самої консультації без
підпису викладача-куратора. Щодо всіх справ клієнтів (навіть неважких) необхідно
робити консультативний висновок, який обов’язково має посвідчуватись підписом
викладача-куратора.
Зараховано 0 бал
2.5. Відповідність кількості справ анкетним даним.
Кількість консультацій у анкеті юридичної клініки за 2019 рік відповідає
реальній кількості зареєстрованих у журналі обліку звернень клієнтів і збережених
у архіві юридичних консультацій.

Фото відповідності реєстрації в журналі кількості справ
Зараховано 1 бал
2.6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Розрізнення у облікових документах різних
форм правової допомоги.
У документах обліку консультацій юридичної клініки не розрізняються
правова інформація та юридична консультація як види правової допомоги, а
також факти про наявність у наданій консультації правових несудових документів,
процесуально-правових документів, представництва інтересів клієнта в судах та
інших органах, відмов у наданні правової допомоги. У журналі обліку консультацій
зазначається лише про сам факт надання консультації як кінцевого результату
розгляду справи (звернення клієнта).

Таким чином, довести наявність у анкеті юридичної клініки за 2019 р.
розподілу правової допомоги на правову інформацію та юридичне
консультування не вдалося.
Рекомендація:
Доповнити пункт щодо розрізнення наданої «правової інформації» або
«юридичної консультації» у бланках реєстрації справ та журналі обліку наданих
консультацій. Також поширити таку практику на електронний документообіг,
який зараз запроваджується у юридичній клініці.
2.7. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Безпосередній захист прав клієнтів.
Юридична клініка не практикує форми безпосереднього захисту інтересів
клієнтів: направлення звернень, несудове, судове представництво, альтернативні
способи вирішення спорів, адвокаційні кампанії тощо.
Рекомендація:
У юридичній клініці працюють викладачі, які є практикуючими адвокатами.
Рекомендуємо, при можливості, запроваджувати й такі форми правової допомоги,
як безпосередній захист прав клієнта в судових та інших органах державної влади
та місцевого самоврядування у випадках, визначених законом. Це посилить
практичну підготовку майбутніх правників в юридичній клініці та ефективність
правової допомоги. Одночасно це може сприяти залученню більшої кількості
клієнтів, оскільки правова допомога буде складатись із конкретних кроків для особи:
звернення до суду із позовною заявою у малозначних справах в межах окремого
провадження т.п.
3. Якість юридичного консультування у юридичній клініці
3.1. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК
Вибіркова перевірка трьох консультації дає підстави стверджувати, що
консультації надаються з аналізом законодавства, визначенням плану роботи,
детальною перевіркою проекту консультацій викладачем-куратором. Але є такі
дос’є клієнтів, які мають загальний, а подекуди поверхневий характер. Частково це
пояснюється специфікою питань клієнтів, які формулюють їх досить широко або
не завжди добросовісного виконання студентами своїх обов’язків. Однак, з іншого
боку, це може свідчити про відсутність належної комунікації з клієнтом.
3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Дотримання рекомендованих процедур
інтерв'ювання та консультування.
Моніторинговій групі не вдалося бути присутніми під час прийому клієнтів,
оскільки Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
знаходиться на карантині у зв’язку з пандемією COVID -19.

Загальна кількість балів за напрямком: 6 із 8 можливих (75 %)

Підсумок за напрямом
"Юридичне консультування в юридичній клініці"

Не набрані бали
25%

Набрані бали
75%

ІV. ПРАВОПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ
1. Систематичність правопросвітньої роботи юридичної клініки
Аналіз звітності з правопросвітньої діяльності Юридичної клініки «Ex aequo
et bono» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
дозволяє зробити висновок про регулярне проведення правопросвітніх заходів (за
винятком сесій і канікул). Це підтверджується:

графіками та звітами з правоосвітньої та навчальної роботи 2018-2019
рр., продемонстрованими моніторам для ознайомлення під час візиту;

детальними публікаціями про проведені заходи на сторінці
юридичної клініки у мережі Facebook за останні три роки.
Правопросвітня робота проводиться у різноманітних формах: лекції,
семінари, інтерактивні заняття, спільні обговорення, ігрові квести, тренінги тощо.
Цільовою аудиторію є учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, студенти, містяни
похилого віку. Для проведення заходів залучаються адвокати.
Юридична клініка активно використовує вебінари, як інструмент
дистанційного проведення правопросвітніх заходів.
Зараховано 3 бали із 3 можливих
Рекомендації: Для урізноманітнення і посилення правопросвітнього
напрямку залучати до нього співробітників Представництва Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області, територіальних
підрозділів Національної поліції, Міністерства юстиції, а також інших органів
публічної влади і неурядових організацій.
2. Документальне забезпечення правопросвітньої роботи юридичної
клініки.
2.1. Наявна документація юридичної клініки засвідчує належне зберігання
інформації про заплановані і вже проведені заходи. Кількість зазначених у анкеті
правових заходів збігається з відповідним звітом за 2018-2019 рр.
Заходи правопросвітньої роботи, проведені у режимах “онлайн” і “офлайн”
підтверджуються наявністю фотографій у мережі Facebook, а також посиланнями
на інші інформаційні ресурси (Youtube).
Водночас у графіках проведення заходів не зазначені відповідальні
викладачі – куратори. Разом з тим, у першому розділі «Організація і забезпечення
юридичної клініки» відзначалось, що напрямок правової просвіти повністю
координується однією із завідувачок юридичною клінікою О. Шкарнегою, що
підтверджується розподілом обов’язків у юридичній клініці (Протокол засідання
кафедри морського та господарського права №1 від 31.08.2020) та її присутністю
майже на всіх заходах правової просвіти, які проводять студенти. Моніторингова

група вважає, що це підтверджує залученість О. Шкарнеги до рецензування та
безпосереднього контролю за якістю правопросвітніх занять.
Зараховано 2 бали з 2 можливих
Рекомендація:
Для вдосконалення документального забезпечення правопросвітньої роботи
у графіках і звітах проведення заходів зазначати відповідального викладачакуратора.
3. Якість організації заходів правової просвіти юридичної клініки
3.1. Підтвердження контролю та допомоги викладачем студентам у
підготовці методичних матеріалів та проведенні заходу
У спілкуванні з моніторами, студенти підтвердили, що під час підготовки
методичних матеріалів до проведення правопросвітніх заходів викладачікуратори надають їм допомогу та рецензують заняття й інші матеріали. Також
викладачі безпосередньо присутні під час правопросвітніх заходів, які проводять
консультанти юридичної клініки.
Зараховано 1 бал
3.2. Підтвердження механізму забезпечення компетентності членів
юридичної клініки, які проводять заняття
Навчання членів юридичної клініки, розвиток їх компетенцій проводиться
систематично, що підтверджується записами у графіках, звітах про проведення
навчальних закладів, дописами із фотографіями у мережі Facebook. До їх
проведення залучаються викладачі університету, адвокати. Члени юридичної
клініки беруть участь у заходах Асоціації юридичних клінік України, центрів БПД
тощо.
Також на факультеті морського права Національного університету
кораблебудування
імені
адмірала
Макарова
викладається
навчальна
дисципліна “Юридичний практикум“.
Зараховано 1 бал
Під час спілкування зі студентами - членами юридичної клініки підтверджена
попередня апробація розроблених ними методичних матеріалів до
правопросвітніх заходів. Викладачі - куратори усно рецензують методичні
матеріали і попередньо відтворюють сценарії запланованих заходах у групах.
Зараховано 1 бал

Рекомендація: запровадити письмове рецензування методичних матеріалів.
4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Якість занять правової просвіти юридичної
клініки
Оскільки під час моніторингу продовжували діяти обмежувальні заходи
Уряду, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19 і студенти–клініцисти
навчалися
дистанційно,
якість
проведення
правопросвітних
заходів
моніторингова група могла оцінити у режимі «онлайн». З цією метою був
переглянутий запис вебінару на тему «Безпечний онлайн шопінг», який відбувся
14 жовтня 2020 року.
Вебінар провели двоє студентів-клініцистів. Під час нього глядачів
ознайомили з основними принципами безпечної покупки товарів в Інтернеті,
найпоширенішими загрозами і способами їх виявлення. Впродовж вебінару
студенти застосували презентацію з фотографіями і інфографіками, ставили
питання до аудиторії і відповідали на них.
Водночас, під час проведення вебінару виявлені недоліки, які можуть
свідчити про неналежний контроль з боку викладачів-кураторів до підготовки
вебінару, а також про відсутність його апробації:
1.
граматичні помилки у деяких надписах в презентації;
2.
відсутність посилань на авторство / джерела використаних у
презентації фотографій й інфографік;
3.
один зі слайдів містив зображення з переліком антивірусних програм.
На зображенні наявний логотип «Антивірус Касперського», який є розробкою
російської компанії «Лабораторія Касперського». З 2017 року ця російська
компанія перебуває у списку компаній, до яких Україною запроваджено
економічні санкції;
4.
останній слайд презентації з контактами клініки містить неактуальний
номер телефону, а також URL-адреси зі сторінками Facebook і Telegram-каналу, які
незручні для введення і неможливо запам’ятати.
Рекомендація: викладачам – кураторам ретельніше контролювати
підготовку правопросвітніх заходів студентами та приділяти більше уваги їх
апробації.
Загальна кількість балів за напрямом «Правопросвітня діяльність в
юридичній клініці»: 8 із 8 можливих (100%)

Підсумок за напрямом
"Правопросвітня діяльність в юридичній клініці"
Не набрані бали
0%
Набрані бали
100%

Вдалі та рекомендовані до поширення практики
Юридичної клініки «Ex aequo et bono» Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова
1. Юридична клініка «Ex aequo et bono» Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова використовує різноманітні
інтерактивні методики при проведенні правової просвіти, зокрема правопросвітні
відеороліки, інфографічну продукцію та заняття за методикою Street Law. Активна
позиція клініки у цьому напрямку підтверджена участю у відповідних конкурсах та
чисельною кількістю і різноманітністю проведених заходів. Такій активності також
сприяла участь юридичної клініки у правопрсовітньому напрямку проєкту
Асоціації юридичних клінік України «Консультації для споживачів фінансових
послуг».
2. За результатами навчання на Школі Асоціації юридичних клінік України
завідувачка юридичної клініки запровадила автоматизований документообіг у
юридичній клініці заcобами платформи Notion, що значною мірою оптимізує її
роботу, зменшуючи час на обробку інформації, підвищуючи ефективність
комунікації між студентами консультантами та викладачами-кураторами. Що
особливо актуально в умовах дистанційної роботи.
3. Працівники юридичної клініки проводять активну роботу з поширення
інформації про юридичну клініку з різноманітних джерел (громадські місця,
соціальні мережі), що сприяло значному зростанню у 2020 році кількості клієнтів у
юридичній клініці та розширенню цільової аудиторії правопросвітніх заходів.

