
1 

 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ НОВИН ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ В ОСОБИСТОМУ КАБІНЕТІ НА САЙТІ АЮКУ  

1. Перейдіть за адресою https://legalclinics.in.ua/wp-admin    
2. У полі для ім’я користувача введіть надісланий Вам логін (наприклад: 

lc.probono) або зареєстровану електронну скриньку, на яку приходило 

повідомлення про реєстрацію  

 

3. В полі для Паролю введіть надісланий Вам пароль, який виглядає 

як довгий набір символів та цифр, наприклад: 

EGw5iw$G)KXIOw&jkHedMKLU  

 

https://legalclinics.in.ua/wp-admin
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4. Поставте відмітку “Я не робот” (captcha), За потреби – виконайте 

інструкції, які з’являться на екрані, поки не з’явиться зелена галочка 

 

5. Поставте відмітку “Пам’ятати мене”, щоб не вводити кожного 

разу пароль та логін і натисніть “Увійти”
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6. Якщо Ви виконали вхід, то опинитеся у своєму персональному кабінеті. У вертикальному меню зліва, а також згори сторінки, у Вас є 

можливість додавати два типи матеріалів: Новини клінік та Консультації. Алгоритм додавання новин та консультацій однаковий.  

 
 

 

  



4 

 

7. Далі розглянемо алгоритм додавання новини юридичної клініки. Як зображено на попередньому малюнку, зліва або у зверху 

натисніть “Додати новину” 
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8. Відбувається перехід на сторінку додавання новини. Починаємо із заповнення заголовку. Бажано, щоб заголовок не був надто довгим, 

але привертав увагу і відображав суть новини 
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9. Переходимо до заповнення тексту самої новини. Переключаємося у режим написання тексту (обведено червоним). Пишемо текст і не 

дивуємося дивному шрифту – потім, у режимі перегляду він буде красивим   

  



7 

 

10. В режимі набору тексту Ви можете вставляти фото (або галерею), аудіо, файли (обведено червоним). Механізм завантаження файлів 

такий же, як – наприклад – на електронній скриньці. Ви можете обирати файл або перетягувати його. Завантажувати варто фото у 

форматі JPEG. Коли завантажите медіа мета ріал, справа на екрані з’явиться можливість змінити його заголовок. Також, можна його 

редагувати. Після завантаження тисніть на “Вставити у запис” (обведено зеленим на другому фото).  
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11.  Після натискання “Вставити у запис” на Вашому екрані з’явиться не фото, а дивний набір знаків (обведений жовтим)  (за умови, що 

Ви редагували текст в режимі Тексту, а не “Перегляду”) – але не лякайтеся, так і має бути. Тут розглянемо ще одну опцію – 

розміщення гіперпосилань (це, коли Ви натискаєте на слово або словосполучення, а воно відразу перенаправляє Вас на сторінку в 

Інтернеті або на внутрішньому ресурсі, наприклад – сайт АЮКУ). Отож, для того, щоб вставити гіперпосилання на якусь частину 

тексту, Вам потрібно її виділити і натиснути над полем заповнення тексту сервісну клавішу “link”. 

  

https://legalclinics.in.ua/
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12. При натисканні на “link” у Вас з’явиться дві опції – або зробити посилання на зовнішній ресурс (обведено жовтим), або посилання на 

те, що вже опубліковано на сайті (обведено зеленим). Зовнішнім посиланням може бути, по суті, будь-що – посилання на Цивільний 

процесуальний кодекс, сайт партнерської організації, публікації у Facebook тощо. Посилання на внутрішній контент сайту може бути, 

наприклад – сторінка Вашої ЮК у реєстрі, новина, яка раніше була опублікована на сайті, звіт про моніторинг і т.п. При створенні 

гіперпосилання Ви обираєте те, що Вам більше підходить. Одночасно внутрішнє та зовнішнє гіперпосилання зробити неможливо.  

У прикладі нижче ми обираємо внутрішнє посилання на дані про ЮК “Pro bono” Національного університету “Острозька академія” в 

реєстрі юридичних клінік України, який розміщений на сайті АЮКУ (а в цьому документі він оформлений, як зовнішнє посилання). 

Після обрання посилання натискаємо “Додати посилання”.  

 

  

https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-pro-bono-natsionalnogo-universytetu-ostrozka-akademiya/
https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-pro-bono-natsionalnogo-universytetu-ostrozka-akademiya/
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13. Якщо Ви правильно вставили лінк (гіперпосилання) – то в режимі “Візуально” (обведено зеленим) текст буде синього кольору та 

підкреслений (обведено жовтим). Власне, якщо вже весь текст новини написаний, ми й переходимо у цей режим. І лишилося 

вставити лише зображення запису – те, яке буде відображатися на початку опублікованої новини. Щоб вставити зображення, 

натисніть на відповідну сервісну клавішу справа на екрані (обведено червоним).  
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14. Як і при завантаженні будь-якого іншого зображення, Вам потрібно вибрати його на пристрої, з яким Ви працюєте, або ж перетягнути 

його. Єдина особливість, що при завантаженні Зображення запису, слід подбати, щоб воно було максимально “квадратним”. 

Оптимальний розмір – 450*750 (768) пікселів. Тоді воно буде відображатися коректно. Після обрання фото натискаємо у лівому 

нижньому екрані сервісну клавішу “Вставити зображення запису” (обведено зеленим). 
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15. Якщо Ви все зробили правильно, то справа екрану має з’явитися обране зображення запису (обведено жовтим). Лишилося тільки 

опублікувати свою новину для приватного користування (її бачитимуть тільки ті користувачі, які зайдуть – як і Ви, у кабінет своєї 

юрклініки). Для цього натискаємо сервісну клавішу “Оновити” трішки вище над зображенням запису справа екрану (обведено 

червоним). Все, Ваша новина готова!  
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16. Щоб переглянути свій запис – перейдіть на сайт за адресою https://legalclinics.in.ua/ (також це можна зробити прямо зі свого кабінету 

у верхньому лівому куті екрану. При наведенні курсору на надпис “Асоціація юридичних клінік України” “випливе ” надпис 

“Відвідати сайт”). Перейшовши на сайт, наведіть курсор на розділ “Інфоблок” і натисніть на “Новини клінік”.   

https://legalclinics.in.ua/
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17.  У цьому розділі відображаються усі Новини юридичних клінік. Консультації юридичних клінік можна знайти у основному розділі 

сайту “Діяльність”. Записи, які опубліковані приватно (тобто – тільки ті користувачі можуть їх бачити, які зайшли на сайт під 

власним аккаунтом) – мають примітку “Особисте” (обведено жовтим). Всі інші записи публічні. Публічними їх може зробити тільки 

адміністратор сайту.  

Щоб повернутися назад до Майстерні – у лівому верхньому куті наведіть курсор на надпис “Асоціація юридичних клінік України” і 

натисніть “Майстерня” (обведено червоним).  
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Дякую за увагу!  
 

У випадку виникнення запитань – звертайтеся:  

Марія Цип’ящук,  

менеджерка напрямку комунікаційного розвитку Асоціації юридичних клінік України 

+38 097 703 48 55, masherko@yahoo.com  

 

 

Побільше Вам гарних новин та цікавих консультацій!   
 

 

P.S. Як писати новини, які будуть читати – у наступному мен’юалі ;)  

 

 

mailto:masherko@yahoo.com

