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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ
Юридична клініка при Донецькому державному університеті управління
діяла з 2005 року. Однак, у зв’язку із початком збройної агресії на Сході України,
Донецький державний університет управління змушений був переміститися з
м. Донецьк до м. Маріуполь.
В липні 2015 року діяльність юридичної клініки була відновлена під назвою:
Юридична клініка “Феміда”, а вже з 27 жовтня того ж року вона почала діяти як
відокремлений підрозділ вишу.
З вересня 2014 року після відновлення в університеті викладається курс
“Основи юридичної клінічної практики”.
Студенти юридичної клініки “Феміда” двічі були учасниками Національної
Олімпіади юридичних клінік України з консультування клієнтів, також
юридична клініка бере активну участь в інших заходах юридичного клінічного
руху.

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ РІК (2016)
Юридична клініка “Феміда”
Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Відновлена у 2015
структурний підрозділ ВНЗ зі штатом
1. 87528, Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Аеродромна , 7
2. 0968879572
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
3. urklinika@dsum.edu.ua,
2) телефон
frnavs.femida.legalclinic@gmail.com
3) електронна пошта
4. http://dsum.edu.ua,
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у
https://www.facebook.com/groups/693646997438065/?r
соцмережах
ef=bookmarks
5) відповідальна особа
5. Калініна Ірина Валеріївна, завідувач юридичної
клініки;
Маловічко Ангеліна Олександрівна – лаборант
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Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та 1. Викладачів
студентів
2. Студентів
25
1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
правової допомоги
б) юридичне консультування
70
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році
в) підготовка правових несудових документів
г) підготовка процесуально-правових
56
документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації,
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зустрічі тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право /
streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)
Галузі надання правової допомоги
окремі галузі права: цивільне, трудове, житлове,
сімейне право
Ведення обліку консультацій
журнал, паперовий архів, електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий курс "Основи юридичної клінічної
практики"
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
зараховується як практика
практикою студентів
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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 діє як структурний підрозділ, що підтверджується
Рішенням Вченої ради Донецького державного університету управління про
створення структурного підрозділу Юридична клініка у ДонДУУ від
30.06.2015р. № 6/7, та Положенням про юридичну клініку університету від 27
жовтня 2015 року, Протокол № 2 рішення Вченої ради. Також, в процесі
моніторингу, відомості про юридичну клініку як структурний підрозділ, було
доповнено до схеми структури університету, яка розміщена на офіційному вебсайті вишу https://dsum.edu.ua/, як підструктуру факультету права та соціального
управління.
Зараховано 3 бали з 3 можливих.
2. Штатний розпис юридичної клініки.
Аналіз штатного розпису юридичної клініки Донецького державного
університету управління передбачає наявність, на час моніторингу, трьох посад
рівня завідувача, фахівця І категорії, лаборанта. Однак, ці посади не є повністю
укомплектованими. Зокрема, посада завідувача вакантна (керівник працює
завідувачем кафедри спеціально-правових дисциплін, а за роботу в юридичній
клініці отримує надбавку, Наказ ректора ДонДУУ від 19.01.2018 р. №20-к), а
посади фахівця І категорії та лаборанта укомплектовані на 0,5 ставки (Накази
ректора ДонДУУ від 02.10.2017 р. №203/1-к та від 10.01.2018 р. №20-к
відповідно). Термінологія в посадовій інструкції спеціаліста І категорії не
відповідає посаді у штатному розписі.
Констатуємо, що неповне комплектування ставок не сприяє повної віддачі
персоналу.
Зараховано 2 бал з 3 можливих.
Рекомендується використати наявну вакансію завідувача юридичної
клініки для посилення її кадрового потенціалу. Це дозволить вибудувати
ефективну співпрацю з кафедрою спеціально-правових дисциплін, яка вже й
сьогодні налагоджена на досить якісному рівні і тим самим системно
покращить практичну правничу освіту в університеті. Існують різні
можливості передбачити зв’язок та координацію юридичної клініки
завідувачем певної кафедри (напр. положення, функціональні обов’язки,
нештатна організаційна модель системної взаємодії кафедр/и та юридичної
клініки).
Також доцільно узгодити назви посад у всіх відповідних внутрішніх
документах.
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3. Залучення до роботи в юридичній клініці викладачів-кураторів та
компетенція залучених осіб
3.1. Викладачі-куратори
На момент моніторингу в юридичній клініці навчається 30 студентів.
Участь викладачів-кураторів у роботі юридичної клініки представлена
графіками чергувань таких викладачів. Також студенти стверджують, що не
виникає проблем зі зверненнями до викладачів у випадку необхідності перевірки
консультацій. Разом з тим, за винятком кількох справ за останні кілька тижнів,
відсутні дані про фактичну перевірку викладачами консультацій, зокрема підпису куратора в бланку наданої консультації, відомостей в журналі реєстрації
справ. З огляду на це, неможливо достовірно встановити, скільки викладачівкураторів дійсно працюють зі студентами.
Бали не зараховано
Пропонується відображати у документації з консультування (бланках
наданих консультацій, журналі консультацій тощо) реальні дані про
керування справами.
3.2. Юристи-практики
Під час моніторингу не вдалося знайти документальне підтвердження того,
що юристи-практики залучаються до роботи юридичної клініки в якості
одноосібних керівників наданих консультацій.
Бали не зараховано
Пропонується залучати більше практикуючих юристів до роботи
юридичної клініки та відображати у документації з консультування
(бланках наданих консультацій, журналі консультацій тощо) реальні дані
про керування справами.
3.3.1. Керівник юридичної клініки та один викладач-куратор мають за
останні 5 років кілька фактів підвищення кваліфікації за напрямом правозахисної
діяльності, наприклад - участь керівника юридичної клініки у семінарі
“Адвокація та правова допомога ВПО” (2016 р.) – однак, не підтверджена
тривалість такого семінару; участь викладача-куратора у дводенному тренінгу
з Міжнародного гуманітарного права та захисту населення під час збройних
конфліктів (2016 р.), у семінарі з протидії домашньому насильству (2017 р.),
круглому столі з протидії торгівлі людьми (2017 р.).
Зараховано 1 бал з 3 можливих.
Рекомендується приділяти більшої уваги використанню можливостей
підвищення кваліфікації за напрямами роботи юридичних клінік,
правозахисної чи правопросвітньої діяльності для всього персоналу
юридичної клініки: викладачів-кураторів та штатного персоналу юридичної
клініки.
3.3.2. Керівник юридичної клініки, лаборант та викладач-куратор мають
кожен за останні 5 років по кілька наукових публікацій за напрямком діяльності
юридичних клінік. Наприклад, Калініна І.В. Роль юридичної клінічної освіти у
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підготовці майбутніх правоохоронців/ І.В. Калініна, А.В. Максимова//
Національна поліція Донеччини: становлення та стратегія розвитку 2016»:
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь,
20.10.2016р..- С. 89-91.; Калініна І.В. Розвиток юридичної клінічної освіти:
досвід Донецького державного університету управління / І.В. Калініна // Вісник
Донецького державного університету управління. Сер. «Державне управління».
– 2017. – 145 с.; Калініна І.В. Значення юридичної клінічної освіти у підготовці
юристів/ І.В. Калініна, А.О. Маловічко // Збірник матеріалів Регіонального
круглого столу «Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи
розвитку», м. Маріуполь, 22.02.2018р. – С. 178-182.; Скачкова Т.Ю. Юридична
клінічна освіта студентів у сучасних умовах реформування вищих навчальних
закладів/ Т.Ю. Скачкова// «Державне управління в контексті адміністративної
реформи»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції,
м.Маріуполь 18.12.2015р.
Зараховано 3 бали з 3 можливих.
4. Матеріально-технічне забезпечення юридичної клініки
4.1. У приміщенні юридичної клініки є функціональні блоки для
одночасної роботи: 1) керівника, 2) адміністратора, 3) студентів-консультантів
та інших осіб, залучених до юридичної клініки. Функціональні блоки дозволяють
організувати одночасну роботу цих осіб.
Робочі місця в юридичній клініці “Феміда” ДонДУУ

Два робочі функціональні блоки, каб.1,
Один функціональний блок,
Фото 1
каб.2, Фото 2
Зараховано 3 бали з 3 можливих.
4.2. Умови приміщення для навчального процесу
Для організації курсу “Основи юридичної клінічної практики” та
проведення інших заходів юридичної клініки університет надає аудиторії згідно
з розкладом занять. Опитування персоналу юрклініки, студентів та викладачів
підтвердили, що проблем із приміщенням для навчального процесу не виникає.
Зараховано 1 бал.
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4.3. Приміщення юридичної клініки з позиції забезпечення
конфіденційності здійснення прийому клієнтів з метою надання безоплатної
правової допомоги
Юридична клініка фактично має дві кімнати, які дозволяють здійснювати
прийом клієнтів. Кімнати розділені дверима, тому загалом конфіденційність під
час прийому може бути забезпечена.
Можливість забезпечення конфіденційного прийому в юридичній клініці

Ведення прийому громадян консультантами
Фото 3
Зараховано 1 бал.
4.4.1. Забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою, яка дозволяє
працювати з мережею Інтернет або правовими базами даних
Юридична клініка забезпечена новим ноутбуком (Фото 1). Огляд вмісту
документів на ноутбуці підтвердив, що пристрій використовується виключно для
потреб діяльності юрклініки. Приналежність техніки саме до юридичної клініки
підтвердилася документами: Договором про матеріальну відповідальність
лаборанта та додатком до нього, в якому міститься перелік техніки, в тому числі
і мультифункціональний пристрій для друку та копіювання документів, які були
передана на баланс юридичної клініки.
Зараховано 1 бал
4.4.2. Доступ до мережі Інтернет та правових баз
В юридичній клініці налаштоване wi-fi з’єднання з мережею Інтернет, що
забезпечує доступ, в тому числі, і до правових баз.
Зараховано 1 бал
4.4.3. Юридична клініка забезпечена мультифункціональним пристроєм
для друку та копіювання документів (Фото 1).
Зараховано 2 бали з 2 можливих.
4.5. За останні роки університет регулярно забезпечує потреби юридичної
клініки у витратних матеріалах (картридж, папір, канцелярські товари), що
підтвердилося систематичними (приблизно 1 раз на 2 місяці), погодженими з
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боку адміністрації університету, службовими записками на отримання
матеріалів.
Зараховано 1 бал
4.6. Бонусний показник. Доступність для клієнтів з малою мобільністю
З огляду на те, що Донецький державний університет управління був
фактично переміщений з окупованої території України, приміщення другого
корпусу, де наразі знаходиться юридична клініка, раніше було офісним центром.
Воно не пристосоване для маломобільних груп населення - відсутні пандуси на
вході до університету та всередині. До юридичної клініки на другому поверсі
можна дістатися лише сходами, оскільки ліфт від самого “переїзду”
університету не працював. Адміністрація юрклініки пояснила, що за
необхідності консультанти можуть спускатися до них, однак - тоді
консультувати доведеться на вулиці. Наразі адміністрацією університету
розглядається можливість прийому зазначених категорій осіб в приміщенні
корпусу №1 університету, яке є дещо краще пристосованим для відповідних
потреб.
Попри зазначене, моніторингова група з приємністю відзначає
намагання університету та факультету права і соціального управління
створити максимально сприятливі умови для прийому клієнтів. Так, у
приміщенні юридичної клініки відведені місця для очікування, які
розташовані на достатній відстані від робочого місця, де може
здійснюватися прийом; також відвідувачі можуть залишити верхній одяг у
спеціальній шафі; відкритий вільний доступ до вбиральні тощо.
5. Інформаційне забезпечення юридичної клініки
5.1.1. Юридична клініка видима у ВНЗ (факультеті)
На вхідних дверях до корпусу, де знаходиться юридична клініка, зсередини
прикріплена чорно-біла табличка формату А4 із назвою юридичної клініки. Ця
табличка розміщена серед кількох інших. На вході до юридичної клініки
розміщена більш постійна табличка.
Наявність візуального зазначення про юридичну клініку

Табличка про ЮК на
вхідних дверях
корп.1 Фото 4

Оголошення про ЮК на вхідних
дверях корп.1
Фото 5
Зараховано 1 бал
9

Оголошення при
вході до ЮК
Фото 6

Рекомендується виготовити постійну (захищену від псування,
зривання) або виготовлену спеціально табличку на вході до корпусу та самої
юридичної клініки. Як приклад постійної таблички наведено фото з
моніторингу ЮК “Ad Astra” Східноєвропейського університету ім. Л.Українки.

5.1.2. Клієнти можуть дістатися до юридичної клініки за 3 вказівниками
напряму, які прикріплені на стіні вздовж східців на другий поверх. Ці вказівники,
однак, не є постійними.
Наявність додаткового візуального зазначення про юридичну
клініку

Вказівник 1
Фото 7

Вказівник 2
Фото 8

Бали не зараховано.
Рекомендується зробити ці вказівники постійними. Також доцільно
розмістити попередні вказівники зовні будівлі університету.
5.2. Оприлюднення на зовнішніх ресурсах.
Інформація про послуги юридичної клініки розміщена у кількох зовнішніх
ресурсах (Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, карта послуг для внутрішньо переміщених осіб і осіб
постраждалих від конфлікту розроблена Маріупольською міською радою та на
сайті
місцевого
інформаційного
онлайн
ресурсу
https://www.0629.com.ua/ads/3410438). Окрім того, інформація про юрклініку
розміщена
на
сайті
Асоціації
юридичних
клінік
України
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https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-femida-donetskogo-derzhavnogouniversytetu-upravlinnya-m-mariupol/.
Наявність візуального зазначення про юридичну клініку

Фото карти послуг
Фото 9

Фото карти послуг із зазначенням
відомостей про юридичну клініку
Фото10
Зараховано 1 бал.

5.3. Автономні джерела інформування про свою діяльність та зв’язку з нею
5.3.1. Юридична клініка має постійну корпоративну неперсоналізовану
електронну пошту ukrklinika@dsum.edu.ua, donuprav.legalclinic@gmail.com
Зараховано 1 бал.
5.3.2.
Юридична
клініка
має
сторінку
на
сайті
ВНЗ
https://dsum.edu.ua/факультет-права-та-соціального-управ/юридична-клінікафеміда/
та
сторінку
в
соцмережі
https://www.facebook.com/adastra.student.lawclinic/
Зараховано 1 бал.
Рекомендується на сайті ВНЗ зазначити контактні дані для звернення
до юридичної клініки та регулярно оновлювати інформацію про діяльність
юридичної клініки на своїх ресурсах.
5.3.3. Виділений корпоративний неперсоналізований номер телефонного
зв’язку з юридичною клінікою відсутній. Звернення приймають керівник
юрклініки та лаборант на свої особисті номери телефонів.
Бал не зараховано.
Рекомендується подбати про наявність окремого номеру для зв‘язку.
Це не обов‘язково повинен бути міський номер, допустимий номер
внутрішнього зв‘язку або мобільний номер для юридичної клініки.
Обслуговування такого номеру не повинно бути надто обтяжливим для
університету, разом з тим - це значно розвантажить працівників юридичної
клініки та покращить зв’язок з нею для потенційних клієнтів.
5.4. В приміщенні юридичної клініки, відразу біля входу на стіні,
розміщена інформація про умови надання консультацій, правової допомоги,
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зразки проінформованої згоди клієнта та договору про надання послуг. Також
розміщений список студентів і графік чергування викладачів-кураторів.
Інформування юридичною клінікою про умови своєї роботи

Інформаційні матеріали в
Інформаційні матеріали в
приміщенні юридичної клініки
приміщенні юридичної клініки
Фото 11
Фото 12
Зараховано 1 бал.
Рекомендується додати до інформації контакти та порядок подання
звернень чи скарг відвідувачів ЮК.
6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтегрованість у місцеві спільноти, які
впроваджують права людини
Юридична клініка “Феміда” співпрацює з Регіональним центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях
та з Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Між інституціями укладені меморандуми про співпрацю, на
виконання яких центри перенаправляють до ЮК клієнтів, також кілька разів на
місяць студенти ЮК мають можливість відвідувати центри БВПД, де вони
спостерігають, та пізніше аналізують, процес прийому та консультування
таких громадян на базі центрів. Меморандуми про співпрацю були
продемонстровані членам моніторингової групи; щодо перенаправлення
клієнтів та “чергувань” на базі центрів - то ці дані підтвердилися в процесі
спілкування з керівництвом ЮК, студентами та представниками центрів
системи БВПД.
Окрім того, в інформаційних куточках юридичної клініки та
Маріупольського місцевого центру з надання БВПД розміщено довідкові буклети
про діяльність обох установ.
Позитивним показником є наявність інформаційних буклетів про
громадські організації, які надають безкоштовну правову допомогу.
Рекомендація. З метою посилення ефективної співпраці з
партнерськими організаціями доцільно проводити спільні заходи та
залучати партнерів на заходи юридичної клініки. Така співпраця може
відбуватися як в межах підписаних меморандумів, так і без них. Головне, щоб
не відбувалося навпаки - тобто, лише підписаний документ без активної
подальшої взаємодії. Також, з метою моніторингу інтенсивності
перенаправлень клієнтів від центрів БВПД та інших партнерів,
рекомендується доповнити реєстраційну анкету для клієнтів графою “Як ви
дізналися про юридичну клініку?”.
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Підсумок за напрямом
"Організація і забезпечення юридичної клініки"

Не набрані бали
32,8%

Набрані бали
67,2%
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ІІ. ВКЛЮЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
1.

ЮРИДИЧНОЇ

КЛІНІЧНОЇ

ОСВІТИ

У

Навчальний курс юридичної клінічної освіти

1.1. Навчальний курс.
На факультеті права та соціального управління викладається курс “Основи
юридичної клінічної практики” За своїм змістовим наповненням та обсягом він,
переважно, відповідає Стандартам, за винятком кількох тем в Модулі про
правопросвітню роботу. Кількість кредитів курсу складає 3.
Навчальний курс “Основи юридичної клінічної практики”

Робоча програма курсу
Фото 13

Зміст курсу фото 14
Зміст курсу фото 15
Зараховано 3 бали з 3 можливих
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Рекомендується привести зміст навчального курсу у відповідність зі
Стандартами, зокрема – доповнити програму такими темами:
“Альтернативні способи вирішення спорів”, “Підготовка та проведення
юридичною клінікою інтерактивних правопросвітніх занять за програмою
“Практичне право”, “Розгляд в юридичній клініці справ, що мають
суспільний інтерес”, “Підготовка юридичною клінікою звернень до
Європейського Суду з прав людини”, “Інші теми спеціалізованої юридичної
клініки (з біженцями, пацієнтами, засудженими тощо).
2. Викладання курсу юридичної клінічної освіти
2.1. Факт викладання курсу юридичної клінічної освіти
Згідно проаналізованих навчальних планів та розкладу занять, курс
викладається в четвертому семестрі.
Викладання курсу юридичної клінічної освіти

Навчальний план для
бакалаврів права, Фото 16

Розклад для бакалаврів права
Фото17
Зараховано 1 бал.

2.2. Компетентність викладання курсу юридичної клінічної освіти
Основний викладач курсу є керівником юридичної клініки і постійно керує
вирішенням її справ, що підтверджується записами в бланках реєстрації справ, а
також Робочою програмою курсу “Основи юридичної клінічної практики”
(Фото 15), розкладом занять на факультеті права і соціального управління
(Фото 17).
Зараховано 1 бал.
2.3. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтерактивність викладання курсу
юридичної клінічної освіти.
Під час моніторингу експерти були присутні на одному із занять в рамках
курсу “Основи юридичної клінічної практики” на тему “Види юридичної
відповідальності”. Особливістю цього заняття було те, що його проводила
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запрошена інтеграторка Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги. Переважно заняття носило лекційний
характер. Разом з тим, монітори не мали змоги спостерігати звичайні заняття в
рамках курсу, робочі програми курсу містять загальні відомості про методи
навчання, однак в них немає планів конкретних занять. Викладачка курсу
повідомила, що під час викладання застосовуються різні джерела, в тому числі й
посібники, які містять інтерактивні вправи.
1. Експерти відмічають, що залучення зовнішнього ресурсу для
підсилення та урізноманітнення викладання є однозначно сучасною та
прогресивною практикою. Аби така практика стала ще більш ефективною,
рекомендуємо до початку заняття ретельно узгоджувати із запрошеним
спікером зміст лекції чи семінару, методики, які будуть використовуватися,
аспекти, на яких слід особливо закцентувати увагу. Корисно включати до
заняття інтерактивну практичну вправу. Безпосередньо на початку
заняття викладачеві курсу варто представити спікера студентам,
заохотити їх задавати питання, а в подальшому - модерувати хід дискусії.
Також рекомендуємо розглянути можливість створення короткого
буклету-алгоритму для запрошених спікерів, який містив би орієнтовний
план заняття та його базові елементи.
2. В будь-якому випадку, під час викладання даного курсу
рекомендується застосовувати інтерактивні методики навчання та
постійно підвищувати власну кваліфікацію в даному напрямку.
2.4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Додаткові заняття із студентами юридичної
клініки.
Моніторинг виявив, що студенти юридичної клініки досить часто беруть
участь у різноманітних заходах на правову тематику, які організовуються
університетом, місцевими правозахисними організаціями, органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади. Також, про що йшлося в попередньому
пункті, поширено залучення практикуючих юристів для проведення окремих тем
в рамках навчального курсу “Основи юридичної клінічної практики”. Такі
практики є однозначно позитивними та посилюють практичний аспект
підготовки студентів. Водночас, інших спеціальних тренінгів чи занять, які б
проводила саме юридична клініка для своїх клініцистів поза межами
навчального курсу - не відбувається.
Рекомендується включити в план роботи юридичної клініки
проведення додаткових занять для студентів, які працюють в ній: в першу
чергу, практичних тренінгів, які стосуються основних напрямків роботи
ЮК - інтерв’ювання та консультування клієнтів, інтерактивні методи
викладання, психологічні аспекти роботи з різними аудиторіями. Також
доцільно розвивати у студентів різні “м’які навички”: ефективна
самопрезентація, управління часом, техніка юридичного письма тощо.
Важливо вести чіткий облік таких занять.
При цьому, час, який витрачається на розробку та проведення
відповідних занять пропонується зараховувати до навчально-педагогічного
навантаження викладачів, які безпосередньо виконують цю роботу; участь
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студентів у подібних заходах зараховувати до навчального навантаження і
розглянути можливість зарахування кредитів за роботу в юрклініці.
Додатково ці рекомендації розкриті в пунктах 3.2 та 4 цього розділу.
3. Практика на базі юридичної клініки.
3.1. Відповідно до п.2.1. Положення про проходження практики
студентами на базі юридичної клініки “Феміда” Донецького державного
університету управління від 19.04.2016 р., схваленого Вченою радою, протокол
№8 “студенти Університету, залежно від курсу навчання, на базі Юридичної
клініки можуть пройти навчальну (ознайомчу), виробничу, передвипускну
(бакалаврську), переддипломну (магістерську) практику.” Юридична клініка, як
альтернативна база практики також передбачена п.4.5 Положення про
проведення практик студентів Донецького державного університету управління,
затвердженого Наказом в.о. ректора ДонДУУ №52 від 16.02.2015 р. За час
функціонування юридичної клініки 27 студентів пройшли в ній практику різних
видів, що підтвердилося продемонстрованими наказами про розподіл студентів
на практику, матеріалами проходження практики на базі ЮК.
Зараховано 1 бал.
3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Юридична клінічна практика.
Локальними актами університету не передбачена можливість зарахування
клінічної практики як навчальної.
Рекомендується розглянути можливість зарахування постійної
роботи студентів-консультантів в юридичній клініці як форми академічної
практики. Для цього доцільно внести зміни до відповідних локальних актів
та розробити спеціальну програму для такого виду практики на базі
юрклініки.
4. Зарахування навчального навантаження за роботу в юридичній клініці
та його облік
Робота в юридичній клініці “Феміда” (участь у наданні юридичних
консультацій, у проведенні правопросвітніх занять, проведення додаткових
(факультативних) занять в юридичній клініці, навантаження за керування
практикою в юридичній клініці) не зараховується у навчальне навантаження.
Бали не зараховано.
Рекомендується визначити форми обліку та зарахування роботи у
юридичній клініці як навчального навантаження для викладачів. Такий крок
зробить юридичну клініку більш ефективною, вагомою на кафедрах
факультету, а навчальний процес на кафедрах практично орієнтованим.
Для таких дій доцільно використовувати можливості самоврядування
вишів. Можливо встановлювати ці форми навантаження як в повній формі,
так і з встановленням лімітів зарахування навантаження. Наголосимо,
таке зарахування навантаження не становитиме неможливих завдань для
факультету, проте забезпечить вмотивованість викладачів кафедр
співпраці з юридичною клінікою і якість їх роботи.
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Стандарти діяльності юридичних клінік України містять такі
рекомендації щодо норм навчального навантаження науково-педагогічних
та інших фахівців у галузі права:
● за кожну виконану з їх допомогою юридичну консультацію — дві
години консультацій (позааудиторні заняття);
● 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).
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 університету (факультету), а після
завершення частин навчального року – персоналізований звіт, заснований на
документації юридичної клініки.
Відмітимо, що навантаження за керування практикою в юридичній
клініці (крім післядипломної освіти) зараховується не працівникам юридичні
клініки, а іншим викладачам факультету. Рекомендуємо при плануванні та
обліку навчального навантаження за керування практикою в юридичній
клініці розглядати представників юридичної клініки як одночасно
представників навчального закладу та бази практики.
Підсумок за напрямом "Включення юридичної клінічної
освіти у навчальний процес"
Набрані бали
60%
Не набрані бали
40%

18

ІІІ. ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ
1. Систематичність юридичного консультування в юридичній клініці
Юридична клініка “Феміда” Донецького державного університету
управління практикує регулярне консультування, перерви у консультуванні
допускаються лише на час канікул. Попри те, що юрклініка лише нещодавно
почала запроваджувати письмове консультування, регулярність надання
правової допомоги підтверджується аналізом відповідності бланків справ
журналу їх реєстрації. Наприклад, за 2017 календарний рік у журналі
зафіксовано всього разом 27 справ, а відмітки про них є в кожному місяці, окрім
літніх, коли в університеті був сесійний та канікулярний період.
Зараховано 3 бали з 3 можливих.
2. Документальне забезпечення діяльності юридичної клініки з
юридичного консультування
2.1. Огляд журналу обліку звернень клієнтів дав змогу зробити висновок
про те, що реєстр звернень ведеться системно, а наскрізна нумерація справ,
невеликі інтервали між записами підтверджує те, що в журналі неможливо
зробити приписки. На підтвердження цього нижче наводяться фотографії
журналу реєстрації справ за період з вересня 2017 року до часу проведення
моніторингу.
Системність ведення обліку звернень до ЮК

Фрагмент журналу реєстрації (09.17-03.18). Фото 18
Зараховано 1 бал.
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2.2. Ведеться архів завершених справ,
Архів справ зберігається в папках-скорозшивачах. Вибіркова перевірка
вирішених справ у журналі реєстрації показує їх відповідність у архіві.
Зараховано 1 бал.
2.3. Як вже зазначалося вище, юридична клініка “Феміда” Донецького
державного університету управління лише кілька тижнів тому почала
запроваджувати письмові консультації із відмітками про те, хто здійснював їх
перевірку. Разом з тим, якщо в попередні періоди робота зі справою передбачала
складання проекту документу (адміністративного чи процесуального) - то
проекти таких документів зберігаються в матеріалах справ.
Бал не зараховано
Рекомендується надалі практикувати виключно письмову форму
надання консультацій, що не лише забезпечить відповідність Стандартам,
але й більш якісне досягнення навчальної функції, яку повинна виконувати
юридична клініка. Складання письмової консультації також допоможе
убезпечити юрклініку від безпідставних можливих претензій щодо якості
наданої правової допомоги, оскільки ЮК матиме підтвердження того, яка
саме правова інформація або консультація була надана. Кожна письмова
консультація повинна містити підпис того, під чиїм кураторством вона
була підготовлена, а також дані про консультанта(ів), які її готували.
Також рекомендується на початку консультації наводити коротку фабулу
звернення.
2.4. Аналіз бланків реєстрації справ дозволяє зробити висновок про те, що
кожна консультація (усна або підготовлені проекти документів) погоджується з
керівником юридичної клініки, оскільки містить підпис керівника в графі
“перевірено”.
Зараховано 1 бал.
2.5. Аналіз документів з обліку справ юридичної клініки показав, що
фактична кількість наданих консультацій за 2016 рік відповідає даним анкети
(Додаток 1).
Зараховано 1 бал.
2.6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Розрізнення у облікових документах різних
форм правової допомоги.
У документах обліку консультацій юридичної клініки “Феміда”
Донецького державного університету управління не розрізняються правова
інформація та юридична консультація; разом з тим, у випадку складання
документів - про це робиться відмітка в самій справі та в журналі реєстрації
(наприклад: складання позовної заяви, складання скарги тощо).
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Пропонуємо доповнити пункт щодо розрізнення наданої правової
інформації та консультації у бланках реєстрації справ та журналі обліку
наданих консультацій.
2.7. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Безпосередній захист прав клієнтів.
Юридична клініка не практикує форми безпосереднього захисту інтересів
клієнтів, ані в адміністративному, ані в судовому порядку.
Рекомендуємо, де це можливо, запроваджувати й такі форми правової
допомоги, як безпосередній захист прав клієнта, адже це ще більше
посилить ефект практичної підготовки майбутніх правників в ЮК та
ефективність правової допомоги.
3. Якість юридичного консультування у юридичній клініці
3.1. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Перевірка наданих консультацій.
Вибіркова перевірка трьох консультацій, в тому числі й проектів
складених документів, за період останніх трьох місяців показала: консультації
підготовлені на належному рівні, є повними та обґрунтованими, відображають
відповідальний підхід клініки до надання правової допомоги.
Разом з тим, АЮКУ наголошує на важливих пріоритетах якості
юридичних консультацій викладених у Стандартах: поліваріантність та
доступність юридичних консультацій для пересічної людини.
3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Дотримання рекомендованих процедур
інтерв'ювання та консультування.
Аналіз прийому громадян, який монітори спостерігали під час візиту, дає
підстави зробити висновок про те, що в цілому процедури інтерв’ювання та
консультування клієнтів відповідають Стандартам.
Разом з тим, пропонуємо звернути більше уваги на вступну частину
інтерв’ювання, особливо під час першої зустрічі з клієнтом, зокрема - на
роз’яснення умов роботи юридичної клініки, види та порядок надання
правової допомоги тощо.
Підсумок за напрямом
"Юридичне консультування в юридичній клініці"
Набрані бали
87,5%

Не набрані бали
12,5%
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IV. ПРАВОПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ
1. Систематичність правопросвітньої роботи юридичної клініки
Юридична клініка практично не організовує самостійну правопросвітню
роботу. Було проведено лише два заняття у 2016 році.
Бали не зараховано
Рекомендується приділити більшу увагу напрямку правопросвітньої
роботи. Розпочати доцільно з проведення тренінгів з основ інтерактивного
навчання, налагодження контактів зі школами або іншими інституціями
(закладами виховного характеру, органами місцевого самоврядування чи
локальними органами виконавчої влади, центрами підтримки учасників
збройного конфлікту та членів їх сімей, вимушених переселенців, місцевими
громадськими організаціями тощо) та погодження графіку проведення
занять. Також пропонуємо розглянути можливість укладення договорів із
місцевими відділами освіти з метою запобігання непорозумінь під час
проведення занять в загальноосвітніх закладах. Під час розробки та підбору
теми заняття (або їх серії) обов’язково варто враховувати специфіку
цільової аудиторії.
2. Документальне забезпечення правопросвітньої роботи юридичної
клініки.
2.1. Документація юридичної клініки про заходи безпосередньої роботи з
аудиторією.
Як вже зазначалося в п.1 вище, в ході моніторингу було з’ясовано, що
юридична клініка провела два правопросвітні уроки у 2016 році. Обидва ці уроки
були відображені у списку заходів. Щоправда, це є загальний список усіх
активностей, в яких брали участь викладачі, куратори чи студенти юридичної
клініки. Тим не менше, аналіз цього документу дає підстави вважати, що облік
правопросвітніх заходів в юрклініці здійснюється.
Зараховано 1 бал
Рекомендується,
з
метою
документального
забезпечення
правопросвітньої роботи, запровадити ведення спеціального (лише для
правопросвітніх заходів) обліку здійснених заходів правової просвіти
(зокрема, розробити графіки таких заходів та журнал рецензування занять,
забезпечити висвітлення на сторінці ЮК виступів перед різними
аудиторіями, занять практичного права у школах тощо).
3. Якість організації заходів правової просвіти юридичної клініки
Перевірити контроль та допомогу викладачем студентам у підготовці
методичних матеріалів та проведенні правопросвітніх занять та механізм
забезпечення компетентності членів юридичної клініки, які проводять заняття
було неможливим, оскільки таких форм правової просвіти юридична клініка
“Феміда” ДонДУУ не проводила у 2017 році.
Бали не зараховано
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Рекомендується приділити системну увагу розвиткові напряму
правопросвітньої роботи, включаючи безпосередні форми роботи з
аудиторією (інтерактивні заняття в школах, інших осередках, виступи
перед неюридичними аудиторіями). Зважаючи на те, що юридична клініка
досить тісно співпрацює з місцевими центрами БВПД, громадськими
правозахисними організаціями, органами місцевого самоврядування доцільно розглянути можливість проведення спільних заходів. Важливо, щоб
у процесі підготовки занять, їх проведення та аналізу студенти отримували
активну підтримку з боку кураторів юридичної клініки.
4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Якість занять правової просвіти юридичної
клініки
Аналіз заняття правової просвіти з позиції якості не проводився, оскільки
на час моніторингу юридична клініка не мала можливості продемонструвати
проведення правопросвітнього заняття чи його розробленого плану.

Підсумок за напрямом
"Правопросвітня діяльність в юридичній клініці"
Набрані бали
12,50%

Не набрані бали
87,50%
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ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
моніторингу якості діяльності юридичної клініки “Феміда” Донецького
державного університету управління
Рік моніторингу: 2018
Юридична клініка має такі особливі організаційні риси та здобутки:
1) це одна з юридичних клінік України, яка після переїзду з окупованої
території, змогла стрімко відновити активну діяльність;
2) з часу свого відновлення (2015 рік) юридична клініка є структурним
підрозділом університету, який надає істотну організаційну та матеріальнотехнічну підтримку діяльності юрклініки;
3) юридична клініка надає системну та якісну правову допомогу;
4) юридична клініка інтегрована у місцеві спільноти правозахисту і
правопросвіти. Вона взаємодіє з центрами безоплатної вторинної правової
допомоги в м. Маріуполь, об’єднаннями адвокатів, правозахисними
організаціями;
5) по закриттю справи, юридична клініка збирає відгуки клієнтів, що
дозволяє постійно відстежувати якість наданої допомоги;
6) для студентів факультету права та соціального управління
викладається курс “Основи юридичної клінічної практики”. До проведення
окремих занять в рамках курсу, час-від-часу, залучаються зовнішні спікери –
практикуючі юристи, представники системи безоплатної правової допомоги;
7) юридична клініка ДонДУУ є активною учасницею заходів юридичного
клінічного руху України.
Водночас, моніторинговою групою були відмічені позиції у напрямах
організації, навчального процесу, правопросвітньої діяльності, які можуть бути
покращені.
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