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«Одеська юридична академія» / авт.кол.; узагальнення Ю.Ломжець. – Одеса: 

Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 31 с.  

  

  

 

Дати моніторингу: 14-16.11.2018 

  

 

Моніторингова група (авторський колектив):   

• Ю. Ломжець, член правління Асоціації юридичних клінік України, 

керівниця юридичної клініки Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 

• К. Дацко, декан юридичного факультету Криворізького 

економічного інституту ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»;  

•  І. Бондаренко, начальник управління «Одеська міжрегіональна 

ресурсно-комунікаційна платформа» Координаційного центру з 

надання правової допомоги (правовий клуб PRAVOKATOR – 

Одеса). 

 

 

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості 

діяльності юридичних клінік України.  

  

 

 

 

 

 
 Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у 

партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду 

“Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі 

юридичних клінік України.”  
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ 

  

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» була створена 22 лютого 1998 року за ініціативи ректора Одеської 

державної юридичної академії професора С. В. Ківалова та представників 

громадської організації «Південноукраїнський центр молодих юристів» як  

безкоштовна юридична консультація, яка була реорганізована в грудні 1998 року 

у самостійний підрозділ академії. 

Юридична клініка  Національного університету «Одеська юридична 

академія» характеризується деякими унікальними особливостями своєї 

діяльності:  

1) це одна з перших юридичних клінік України, яка діє безперервно 20 

років; з 1998 року юридична клініка є структурним підрозділом університету, а з 

2015 року основним підрозділом, відповідно до п.2 ч.7 ст. 33 Закону України 

«Про вищу освіту»;  

2) юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» щорічно надає близько 6000 консультацій; 

3) юридична клініка має досвід виїзних консультацій для клієнтів, які 

за станом здоров’я не можуть самостійно дістатися на прийом;  

4) юридична клініка провадить системну правопросвітницьку 

діяльність у засобах масової інформації: публікує правопросвітницькі статті у 

місцевій газеті «Слово», виступає на місцевому телеканалі «Репортер», готує 

навчальні та методичні посібники і популярні видання з питань правової 

просвіти;  

5) юридична клініка виступає як база практики не тільки для студентів 

НУ «ОЮА», але приймає на практику студентів Міжнародного гуманітарного 

університету.   

22 грудня 2018 року Юридичній клініці виповнюється 20 років. За час  

роботи, було надано консультацію біля 70 000 громадянам, написано більш ніж 

40 000 різноманітних процесуальних документів та виграно 476 справ у судді. 
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АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ   

ТА СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ КАЛЕНДАРНИЙ РІК (2016) 
 

                   Юридична клініка 

Національного університету "Одеська юридична академія" 

Рік заснування юридичної клініки   1998   
Організаційно-правова форма юридичної 

клініки   
структурний підрозділ ВНЗ із штатом  

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   

1. м. Одесса, вул. Черняховського, буд. 2  
2. (048) 777-27-61  
3. lawclinic@onua.edu.ua   
4.http://clinic.onua.edu.ua/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192 

https://www.instagram.com/law_clinic/  

5. Павлова Ю.С., директор юридичної клініки  
Кількість залучених викладачів (в т.ч. 

практиків) та студентів  
1. Викладачів-кураторів  4 
2. Студентів  457 

Показники роботи юридичної клініки у 2016 

році 

  

  

  

  

  

  

  

    

1. Надання правової допомоги:  
а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги  
6200 

б) юридичне консультування  5436 
в) підготовка правових несудових документів  1009 
г) підготовка  процесуально-правових 

документів  
2984 

д) представництво інтересів в судах та інших 

органах  
75 

2. Правова просвіта:  
а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо)  
48 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

streetlaw)  
36 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 

тощо)  
46 

Галузі надання правової допомоги   
широке коло галузей, за виключенням кримінального 

права  
Ведення обліку консультацій   журнал, електронний архів  
Викладання спецкурсу юридичної клінічної 

освіти  
заняття поза навчальним планом  

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 

практикою студентів  
не розглядається як спосіб проходження практики  

  

  

    

 

 

http://clinic.onua.edu.ua/
http://clinic.onua.edu.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011456980192
https://www.instagram.com/law_clinic/
https://www.instagram.com/law_clinic/
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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 основний структурний підрозділ Національного 

університету «Одеська юридична академія» відповідно до Положення про 

юридичну клініку від 14.04.2011 року та Статуту НУ «ОЮА» від 05.01.2017 року. 

Дійсність статусу юридичної клініки як структурного підрозділу 

підтверджується укомплектуванням штату (фото штатного розпису і 

функціональних обов’язків одного з працівників у індикаторі 2). 

  
Фото титульних аркушів Положення про юридичну клініку та Статуту 

Університету 

 
Зараховано 3 бали з 3 можливих.  

 
 

2. Штатний розпис юридичної клініки.  

Аналіз штатного розпису юридичної клініки Національного університету 

«Одеська юридична академія» показує укомплектування на момент моніторингу 

семи посад: директора клініки, заступника директора, двох посад юриста 1 

категорії, двох посад юриста 2 категорії,  лаборанта.   
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Для аналізу штатного розпису та розподілу обов’язків між співробітниками 

юридичної клініки були надані посадові інструкції, довідка з відділу кадрів та 

витяг з штатного розпису НУ «ОЮА».   

Фото штатного розпису юридичної клініки та посадової інструкції юриста 1 

категорії ЮК 

 
Зараховано 3 бали з 3 можливих.  

 
3. Залучення до роботи в юридичній клініці викладачів-кураторів та 

компетенція залучених осіб  

3.1. Викладачі-куратори  

В поточному році в юридичній клініці навчалось 64 студенти. Відповідно 

до графіку роботи співробітників ЮК до юридичної клініки залучено 8 

викладачів-кураторів, що відповідає нормі Стандартів АЮКУ: два викладача- 

куратора на 15 студентів. 

 
Зараховано 1 бал

 
3.2. Юристи-практики  

Практикуючими юристами серед викладачів-кураторів є чотири особи. 

Відповідно до п.1.2.1 Стандартів АЮКУ залучення до роботи в ЮК є достатнім, 

якщо на 15 студентів юридичної клініки залучається принаймні один викладач-

куратор, який є практикуючим юристом  

 
Зараховано 1 бал 

 
 

 

 

 



7  

  

3.3.1. Підвищення кваліфікації за тематикою діяльності юридичної клініки. 

Директор юридичної клініки Шишацька Ю.О. має за останні 5 років кілька 

фактів підвищення кваліфікації за напрямами діяльності юридичних клінік, а 

також щодо інших напрямів правозахисної діяльності, а саме міжнародне 

стажування в юридичній клініці Університету Ессекса (Велика Британія), ворк-

шопі «UN Human rights norm and mechanism» (Одеса, 9-12 жовтня 2017). 

Керівниця ЮК з вересня 2016 р. по вересень 2018 р. Павлова Ю.С. 

приймала участь у Літній школі з діяльності юридичних клінік (5-8 липня 2018), 

тренінгу-демонстрації «Навчальний моніторинг діяльності юридичних клінік 

України» (Київ, 19 березня 2018), практичній сесії «Формування стандартної 

якості діяльності юридичних клінік: стратегічний план, моніторинг додержання 

Стандартів» (Дніпро, 12-14 травня 2017). 

 
Зараховано 2 бали з 3 можливих.  

 
Рекомендується приділяти більшої уваги використанню можливостей 

підвищення кваліфікації за напрямами роботи юридичних клінік не лише для 

керівника юридичні клініки, але і для іншого персоналу: викладачів-кураторів 

та штатного персоналу юридичної клініки.  

 

3.3.2. Публікації працівників юридичної клініки за клінічною тематикою 

Керівник юридичної клініки та юрисконсульти не мають наукових 

публікацій за тематикою діяльності юридичних клінік, правозахисної чи 

правопросвітньої діяльності штатного персоналу та викладачів-кураторів за 

останні 5 років. Моніторинговій групі були надані наукові праці директора 

юридичної клініки Шишацької Ю.О. та юриста 1 категорії Ляха Р.М. Проте дані 

праці є статтями за результатами дисертаційних досліджень з кримінального 

процесу і кримінальної юстиції відношення до тематики діяльності юридичних 

клінік, правозахисної чи правопросвітньої діяльності не мають. 

 
Бали не зараховуються.  

 
 Рекомендується приділяти більшої уваги підготовці наукових 

публікацій за тематикою діяльності юридичних клінік, правозахисної чи 

правопросвітньої діяльності.  

Асоціація юридичних клінік не має на меті формально плодити численні 

публікації однотипового змісту, навпаки, тлумачення спрямування 

публікацій залучених працівників до роботи юридичної клініки здійснюється 

розширено, не обмежуючись вибором журналу чи галузі права. Однак, в 

Україні практикується і проведення вузькоспеціальних конференцій та секцій 
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за тематикою діяльності юридичних клінік, участь у яких є безспірно 

найкращим показником компетентності персоналу юридичної клініки. 

Зокрема, лише за останній рік відбулася  Всеукраїнська науково-

практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на 

базі вищих навчальних закладів», яку проводив Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Міжнародна науково-практична 

конференція «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії 

та практики» з клінічною секцією, яку проводив Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова, Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого 

розвитку та модернізації» Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. 

 

4. Матеріально-технічне забезпечення юридичної клініки   

4.1. Робочий простір. 

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» розташована в окремій двоповерховій будівлі. У приміщенні юридичні 

клініки існують функціональні блоки для одночасної роботи: 1) керівника, 2) 

адміністратора, 3) студентів-консультантів та інших осіб, залучених до 

юридичної клініки. В юридичній клініці виділені: приймальня, три робочі 

кабінети, кабінет директора та кімната конфіденційного спілкування. 

Всього в юридичній клініці створено 15 робочих місць. Прийом клієнтів 

ведеться 3 години в день (з 15:00 до 18:00). Кожну годину забезпечується прийом 

близько 10 клієнтів. 

  

  
Фото робочого простору персоналу юридичної клініки 
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Зараховано 3 бали з 3 можливих.  

 
 

4.2. Умови  приміщення для навчального процесу  

На другому поверсі будівлі, де знаходиться юридична клініка знаходиться 

кабінет, який укомплектований меблями, що трансформуються в круглий стіл. 

Це дозволяє проводити в даній кімнаті навчальні заняття із студентами-

консультантами, семінари, презентації, воркшопи тощо.  

 

  

 
 

  

4.3. Приміщення юридичної клініки з позиції забезпечення 

конфіденційності здійснення прийому клієнтів з метою надання безоплатної 

правової допомоги  

Юридична клініка має один обладнаний кабінет для індивідуального 

прийому, який розміщений окремо від робочого простору персоналу.   

  
 

Зараховано 1 бал 

 

  Навчальні можливості юридичної клініки  
  

Зараховано 1 бал 
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4.4.1. Забезпеченість комп’ютерною та іншою технікою, яка дозволяє 

працювати з мережею Інтернет або правовими базами даних  

В користування юридичній клініці надано 22 комп’ютери. Дана техніка 

дозволяє працювати з мережею Інтернет та правовими базами даних.   

 
Зараховано 1 бал  

 
  

 Доступ до мережі інтернет та правових баз. 

В приміщеннях та кабінетах юридичної клініки доступний стабільний Wi-

Fi, що забезпечується підключенням трьох роутерів та, відповідно, наявністю 

трьох точок доступу до мережі Wi-Fi 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

 Наявність пристрою копіювання та роздрукування тексту. 

Юридична клініка використовує сім наданих Університетом 

багатофункціональних пристроїв друку та копіювання тексту (МФО).   

 
Зараховано 2 бали з 2 можливих.  

 
 

4.5. Забезпечення потреб юридичної клініки  у витратних матеріалах 

Університет  забезпечує потреби юридичної клініки  у витратних 

матеріалах (картридж, папір, канцелярські товари). 

 
Фото розписки відділу постачання 

 
Зараховано 1 бал  
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4.6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Доступність для клієнтів з особливими 

потребами.  

Юридична клініка займає окрему будівлю, вхід до якої знаходиться на 

першому поверсі. Вхід до приміщення не обладнаний пандусом, це не дозволяє 

до неї дістатися особам на візку.  Проте  при вході в юридичну клініку є 

оголошення з зазначенням телефону для виклику співробітника ЮК для 

допомоги клієнту, біля входу також постійно чергує охоронець, що може надати 

допомогу людям, яким важко зайти до приміщення клініки. Це робить доступною 

допомогу клініки для клієнтів з особливими потребами. 

Також в приміщенні обладнані місця очікування для клієнтів юридичної 

клініки. Як зазначалося в п.4.1 юридична клініка може забезпечити одночасний 

прийом 15 осіб. При цьому, як правило, за годину приймається 10 клієнтів. З 

огляду це, кількість місць для очікування є достатньою. 

  
 Фото оголошення з зазначенням телефону для виклику співробітника ЮК та 

фото місця очікування в приміщенні ЮК 

 

5. Інформаційне забезпечення юридичної клініки  

5.1.1. Юридична клініка видима у ВНЗ (факультеті).  

 Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» розміщується в окремій будівлі, вхід до якої обладнаний великою 

вивіскою та табличками з інформацією про роботу ЮК. 

  
 

Фото входу в приміщення ЮК 
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Зараховано 1 бал  

5.1.2. Вказівники напряму 

В холі головного корпусу Національного університету «Одеська юридична 

академія» розміщено банер з основною інформацією про діяльність юридичної 

клініки. 

 
Фото банеру інформацією про діяльність ЮК в холі головного корпусу 

університету 

Зараховано 1 бал  

5.2. Оприлюднення на зовнішніх ресурсах.   

Інформація про послуги юридичної клініки постійно друкується у місцевій 

газеті «Слово» та оголошується в передачі «Завжди правий» на телеканалі 

«Репортер» (https://www.youtube.com/watch?v=6yu74CghrxA). 

 

 
Фото фрагменту сторінки газети «Слово» з інформацією про ЮК 

https://www.youtube.com/watch?v=6yu74CghrxA
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Зараховано 1 бал  

 
  

  

5.3. Автономні джерела інформування про свою діяльність та зв’язку з 

клінікою. 

5.3.1. Юридична клініка має постійну корпоративну неперсоналізовану 

електронну пошти: lawclinic@onua.edu.ua 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

5.3.2. Власне інтернет-представництво. 

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» має власний сайт (https://lawclinic.od.ua) сторінку на сайті ВНЗ 

(http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=3

91&lang=uk) та активно веде сторінки юридичної клініки у соцмережі  Facebook  

(https://www.facebook.com/lawclinic.onua.edu.ua) та Іnstagram 

(https://www.instagram.com/law_clinic/?fbclid=IwAR1URyIhY4lsxVBpnM6ODza3d

Gcr1MkUrcHCFlL4tht7IdJXM9KLn-vUCDw) 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

5.3.3. Корпоративний номер телефонного зв’язку. 

Юридичній клініці виділений корпоративний неперсоналізований номер 

телефонного зв’язку з юридичною клінікою: (048) 777-27-61 

 
Зараховано 1 бал 

 
  

5.4. Наявність у власному приміщенні юридичної клініки пояснення у 

доступній формі (правил надання послуг, складу персоналу та графіків його 

залучення, контактів для звернень чи скарг) щодо своєї діяльності, адресоване 

відвідувачам.   

В приймальні юридичної клініки Національного університету «Одеська 

юридична академія» оформлено два стенди, на яких розміщена інформація про 

діяльність, адресована відвідувачам, зокрема умови надання юридичних послуг 

(витяг з Положення про ЮК від 15.04.2011) 
  

https://lawclinic.od.ua/
http://law.eenu.edu.ua/index.php/news/ad-astra
http://law.eenu.edu.ua/index.php/news/ad-astra
https://www.facebook.com/adastra.student.lawclinic/
https://www.facebook.com/adastra.student.lawclinic/
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Фото інформаційного стенду в приймальні ЮК 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтегрованість у місцеві спільноти, які 

впроваджують права людини  

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» постійно співпрацює з Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги  в Одеській області,   Головним територіальним 

управлінням юстиції в Одеській області, Департаментом освіти та науки 

Одеської міської ради,  Молодіжною громадською платформою «Майбутнє», 

Молодіжною радою департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради,  

науково-практичною колегією консультативно-дискусійного нотаріату 

«Одеський нотаріальний клуб», Українською академією медіації.  

Основними формами співпраці юридичної клініки з переліченими вище 

партнерами є організація навчальних занять для студентів-консультантів та 

організація спільного прийому. 

На момент моніторингу готувався до підписання проект меморандуму між 

юридичної клінікою та Молодіжною громадською платформою «Майбутнє» 

щодо проведення спільних правопросвітніх заходів в м. Одеса. 

В той же час моніторингова група відмітила досить низький рівень 

співпраці юридичної клініки з системою органів безоплатної правової допомоги 

та громадськими правозахисними організаціями. 
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    Набрані бали 
78,3 % 

Не набрані бали 
21,7 % 

Підсумок за напрямом  

"Організація і забезпечення юридичної клініки" 
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ІІ. ВКЛЮЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ  

У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

  

1. Навчальний курс юридичної клінічної освіти  

  

1.1. Навчальний курс.   

 В Національному університеті «Одеська юридична академія» не 

викладається курс «Основи юридичної клінічної практики». Частково тематика 

юридичної клінічної освіти включена до курсу «Технологія права: вступ до 

спеціальності», а саме: професійна етика та корпоративна культура юриста,  

аналіз справи та вироблення позиції у справі, альтернативні способи вирішення 

правових спорів, представництво інтересів клієнта у суді, у органах державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях. 

Базових питань юридичної клінічної практики цей курс не містить. 

Позитивним моментом є досягнення згоди між керівництвом юридичної 

клініки та викладачами дисципліни «Технологія права: вступ до спеціальності» 

Оборотовим Ю.М. та Федоровим В.А. про врахування напрямів діяльності 

юридичної клініки під час викладання курсу. 

 

 

 

Фото довідки про включення тематики юридичної клінічної освіти до курсу 

«Технологія права: вступ до спеціальності» 

Зараховано 1 бал з 3 можливих 
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 Рекомендується включити до навчальних планів підготовки студентів 

дисципліну «Основи юридичної клінічної практики» із включенням до неї 

модулів і тем, які відповідають Стандартам АЮКУ. 

 

2. Викладання курсу юридичної клінічної освіти  

2.1 Факт викладання курсу юридичної клінічної освіти. 

Курс «Основи юридичної клінічної практики» не викладається. Як 

зазначалося вище, частково тематика юридичної клінічної освіти включена до 

курсу «Технологія права: вступ до спеціальності», проте на даний момент обсяг 

тем, що стосуються питань юридичної клінічної, є незначним, що не дозволяє 

виставити бали за даним індикатором. 

Рішення про відмову у виставленні цього балу було прийняте у сукупності 

з рішенням виставити бал за часткове включення юридичної клінічної освіти до 

оглядового курсу "Вступ до спеціальності". Причини: цей курс лише 

фрагментарно включає питання юридичної клінічної освіти, викладається для 

"відмираючого" рівня молодший спеціаліст.  

 
Бали не зараховуються 

 
  

2.2 Компетентність викладання курсу юридичної клінічної освіти   

В Національному університеті «Одеська юридична академія» викладачі 

курсу «Технологія права: вступ до спеціальності» Оборотов Ю.М. та Федоров 

В.А. залучені до роботи юридичної клініки в якості викладачів додаткових 

позааудиторних занять з практичного права. Вони постійно співпрацюють з 

керівництвом ЮК щодо використання практичних здобутків клініки у 

викладанні вказаної дисципліни. 

 
Зараховано 1 бал 

 
  

2.3. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Інтерактивність викладання курсу 

юридичної клінічної освіти.   

Курс «Основи юридичної клінічної практики» не викладається. Проте 

колективом юридичної клініки розпочата робота з розробки навчальної робочої 

програми можливого курсу. Командою моніторів було запропоновано 

передбачити в програмі  використання інтерактивних методів викладання курсу: 

рольових ігор, мозкових штурмів, кейсів, імітацій судових засідань тощо. 
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2.4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Додаткові заняття зі студентами юридичної 

клініки.  

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» практикує проведення додаткових занять зі своїми студентами. В 

юридичній клініці кожен понеділок – день підвищення кваліфікації, коли 

обговорюються конкретні справи, надаються поради щодо їх вирішення 

студентами. До їх організації залучаються викладачі ЗВО та юристи-практики. 

Проте графіків проведення вказаних занять з відображенням тематики не 

складено. Облік відвідування таких занять студентами-консультантами ЮК не 

ведеться. 

Рекомендується організовувати такі заняття на дещо більш 

систематичному рівні: із складанням тематичного плану та графіку 

занять, залученням викладачів-кураторів, обліком відвідування занять 

студентами-консультантами. 

  

3. Практика на базі юридичної клініки.  

3.1 Практика в юридичній клініці Національного університету «Одеська 

юридична академія» відбувається згідно наказів ректора ЗВО про проходження 

практики на базі юридичної клініки. Також ЮК є базою практики для студентів 

Міжнародного гуманітарного університету. На базі юридичної клініки 

відбуваються усі види практик (2-6 курсу, студенти стаціонарної та заочної 

форми навчання, а також аспіранти). Так, протягом навчального року в 

юридичній клініці проходять практику в середньому 200 чол.   

 
Фото наказів розподілу студентів за базами практики 

 
Зараховано 1 бал  
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3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Юридична клінічна практика.  

 Робота в юридичній клініці не зараховується як клінічна практика. Тобто 

у студентів немає можливості підтвердження виконання завдань практики 

документами, виконаними у юридичній клініці та бути звільненими від звичайної 

практики ЗВО.   

Рекомендується розглянути можливість зарахування роботи в 

юридичній клініці в якості клінічної практики з можливістю звільнення 

студентів від академічної практики ЗВО. 

  

 

4. Зарахування  навчального навантаження за роботу в юридичній клініці 

та його облік  

Робота в юридичній клініці Національного університету «Одеська 

юридична академія» не зараховується у навчальне навантаження (участь у 

наданні юридичних консультацій, у проведенні правопросвітніх занять, 

проведення додаткових (факультативних) занять в юридичній клініці).   

Бали не зараховуються 

 

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 із 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.   

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 

правопросвітнє заняття — 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).  
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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.  

    

  

 
 

 

 

 

  

  

Набрані бали 
30 % 

Не набрані бали 
70 % 

Підсумок за напрямом " Включення юридичної клінічної  

освіти у навчальний процес " 
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ІІІ. ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ  

  

1. Систематичність юридичного консультування в юридичній клініці  

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» забезпечує системну роботу з юридичного консультування, не 

допускаються проміжки у консультуванні у тому числі на час канікул.  

Клініка працює 6 днів на тиждень та здійснює консультування по будніх 

днях з 15.00 до 18.00 та щосуботи з 10.00 до 14.00 (по середах запроваджено запис 

для клієнтів з 10.00 до 13.00). 

У 2016 році в юридичній клініці здійснювало консультування 457 

студентів-консультантів (спільно зі студентами, що проходили академічну 

практику) та було надано 6200 юридичних консультацій, що в середньому 

становить більше ніж 3 справи на одного студента-консультанта. 

З початку 2017 року юридичною клінікою запроваджено електронний облік 

консультацій (за допомогою гугл-форми), який надає можливість у тому числі, 

підрахувати кількість юридичних консультацій, наданих одним студентом-

консультантом. 

Особливістю юридичної клініки Національного університету «Одеська 

юридична академія» є практика виїзних консультацій за місцем проживання 

клієнтів. Такі консультації надаються за рішенням викладача-куратора в тому 

разі, якщо клієнт за станом здоров’я не може дістатися на прийом.  

 
Зараховано 3 бали з 3 можливих. 

 
  

2. Документальне забезпечення діяльності юридичної клініки з 

юридичного консультування  

2.1. Журнал обліку звернень громадян ведеться системно з наскрізною 

нумерацією сторінок (регулярно, з запобіганням приписок, проміжок для 

дописування). Починаючи з початку 2017 року в юридичній клініці через 

електронну базу клієнтів (за допомогою гугл-форми) формується досьє за 

зверненням громадянина, яке поступово доповнюється в разі повторного 

звернення клієнта. 

В юридичній клініці окремо ведеться ще й журнал виїзних консультацій. 
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Фото журналів ЮК в паперовій та електронній формі 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

2.2. Ведеться архів завершених справ   

Архів ведеться у вигляді електронних файлів-справ. Вибіркова перевірка 

вирішених справ у журналі показує їх відповідність у архіві.  

На початку 2017 року юридичною клінікою запроваджено облік 

консультацій в електронному вигляді (за допомогою гугл-форми), таким чином 

уніфікував процедуру фіксації звернень, предмета звернень, результатів надання 

юридичних консультацій тощо. За допомогою гугл-форми з початку 2017 року є 

можливість знайти кожну надану консультацію. На момент проведення 

моніторингу архів ведеться виключно за письмовими зверненнями клієнтів. Такі 

архівні справи (папки-реєстратори) формуються кожним куратором студентів-

консультантів. 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

2.3. Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» практикує друковані юридичні консультації за письмовими 

зверненнями клієнтів. Вибіркова перевірка трьох справ за журналом обліку 

звернень клієнтів чи архівом наданих консультацій за період останніх трьох 

місяців дозволила знайти всі три з них у друкованій формі.  
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Зараховано 1 бал  

 
 Відповідно до Стандартів АЮКУ надання юридичних консультацій та 

правової інформації розмежовується. Юридичні консультації 

рекомендується надавати в друкованій (письмовій) формі з дотриманням 

наступних вимог до структури: виклад фактичних обставин звернення 

клієнта, аналіз їх відповідно до норм законодавства України, поради та 

рекомендації клієнту. Це підвищує рівень підготовки студента-

консультанта, покращує якість консультації та дозволяє налагодити 

систему внутрішнього моніторингу в юридичній клініці. 

 

2.4. Документація юридичної клініки Національного університету 

«Одеська юридична академія» дозволяє побачити факт погодження консультацій 

з викладачем-куратором. Друковані консультації візуються підписом директора 

юридичної клініки. Підготовлені проекти процесуальних та непроцесуальних 

документів візуються підписом закріпленого куратора за штатним розписом та 

відповідно штампом клініки. 

  

Фото документів, підготовлених студентами-консультантами ЮК із 

штампами погодження 

 
Зараховано 1 бал  

 
Рекомендується у друкованій консультації за підписом директора 

юридичної клініки зазначати прізвище студента-виконавця та номером 

телефона юридичної клініки.  

У друкованих проектах непроцесуальних та процесуальних документах 

рекомендується, окрім розміщення підпису викладача-куратора, 

розміщувати підпис студента-консультанта, який був виконавцем та 
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займався підготовкою відповідного документа.  Це необхідно для внутрішньої 

системи забезпечення якості, підтвердження підготовки консультації 

відповідним фахівцем, посилення навчального компонента для студента-

консультанта та моніторингу якості правової допомоги.  

 

2.5. Кількість консультацій у анкеті юридичної клініки відповідає 

кількості у журналі обліку звернень клієнтів.  

Для аналізу відповідності кількості консультацій у анкеті кількості у 

журналі обліку звернень клієнтів були надані паперові журнали  за 2016 рік. В 

тиждень юридична клініки приймає клієнтів 4-5 днів. Середа – день запису, 

понеділок – день підвищення кваліфікації (періодично, не щотижня). Щодня 

приймається 25-30 клієнтів. За виключенням неприйомних, вихідних та 

святкових днів, у 2016 році прийом проводився 228 днів. Таким чином кількість 

звернень відповідає заявленим 6200 консультацій. 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

2.6. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Розрізнення у облікових документах 

різних форм правової допомоги.  

У документах обліку консультацій за звітний період (2016 рік) юридичної 

клініки Національного університету «Одеська юридична академія» правова 

інформація та юридична консультація не розрізнювались виходячи з даних 

Журналу обліку звернень клієнтів за 2016 рік. 

В той же час, є позитивним впровадження з початку 2017 року (лютий) 

відповідного електронного обліку звернень клієнтів (гугл-форма), що надає 

можливість розрізнення у документах обліку консультацій як правової 

інформації так і юридичної консультації, у тому числі, фактів про наявність у 

наданій консультації  правових непроцесуальних документів, процесуальних 

документів, представництва інтересів в судах та інших органах. Впроваджена 

електронна база передбачає також прикріплення складених документів. 

  

2.7. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Безпосередній захист прав клієнтів. 

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія», окрім підготовки звернень і несудового представництва, практикує 

такі  форми безпосереднього захисту інтересів клієнтів як судове представництво 

та альтернативні способи вирішення спорів (за штатом юридичної клініки один з 

кураторів студентів-консультантів здійснює діяльність медіатора).   

Згода від клієнта на надання правової допомоги студентом-консультантом 

під час представництва в суді та під час представництва в органах державної 
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влади, місцевого самоврядування, інших органах та організаціях оформлюється 

у вигляді нотаріально посвідченої довіреності. 

 

3. Якість юридичного консультування у юридичній клініці  

3.1. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Перевірка наданих консультацій.  

Вибіркова перевірка більше трьох письмових  консультацій за період 

останніх трьох місяців показала: що консультації відображають відповідальний 

підхід клініки до надання правової допомоги.  Це також підтверджується 

наявністю судових рішень, винесених на користь клієнтів на основі складених 

клінікою процесуальних документів. 

Рекомендується звернути увагу на повноту надання правової інформації 

та юридичної консультації у письмовій формі, що пов’язано з викладенням у 

письмових консультаціях не всіх відповідей на запитання клієнтів; 

відсутності рекомендацій клієнту надати додаткові документи, необхідні 

для об’єктивного розгляду питання по суті; відсутності рекомендацій 

клієнтам щодо всіх можливих форм захисту їх прав. 

  

3.2. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Дотримання рекомендованих процедур 

інтерв'ювання та консультування.  

Члени моніторингової групи мали можливість спостерігати за процесом 

інтерв’ювання та консультування студентами юридичної клініки. Варто 

відмітити, що в одному кабінеті можуть одночасно (одразу в момент першого 

візиту клієнта до юридичної клініки) надаватись 4-5 юридичних консультацій 

різними студентами-консультантами в присутності одного куратора або у його 

відсутності. 

Підготовлені студентами-консультантами проекти непроцесуальних 

документів погоджується з відповідними кураторами. 

Рекомендується при здійсненні запису клієнтів на прийом до 

консультантів враховувати розподіл клієнтів між кураторами для 

забезпечення залученості куратора до юридичних консультацій, які 

надаються студентами-консультантами. 

 

  

Набрані бали 
100 % 

Не набрані бали 
0 % 

Підсумок за напрямом  
"Юридичне консультування в юридичній клініці" 
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IV. ПРАВОПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ  

  

1. Систематичність правопросвітньої роботи юридичної клініки  

Правопросвітня робота юридичної клініки Національного університету 

«Одеська юридична академія» здійснюється регулярно проте та є різноманітною 

за формами.  

Основними заходами правової просвіти є публікації в місцевій газеті 

«Слово», яка виходить щотижня. Колективом клініки в ній розміщуються статті 

з актуальних питань, які становлять юридичний інтерес, а саме: захист від 

домашнього насильства, виїзд дитини за кордон,  стягнення аліментів, створення 

ОСББ тощо. 

Також на місцевому телеканалі «Репортер» вийшла низка передач «Завжди 

правий», створена за підтримки юридичної клініки. На момент моніторингу 

вийшло сім випусків (https://www.youtube.com/watch?v=6yu74CghrxA 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=3

91&lang=uk). 

Студентами-консультантами юридичної клініки проводяться 

правопросвітні заняття для студентів коледжу ОЮА. В листопаді 2018 року було 

підписано договір про співпрацю з Департаментом освіти Одеської обласної 

ради щодо проведення занять «Street Law» в школах міста, реалізація якого 

дозволить значно урізноманітнити правопросвітню діяльність клініки. 

На сторінці юридичної клініки в мережі Facebook регулярно розміщуються 

матеріали правопросвітницького характери. Проте дані статті передруковуються 

з інших ресурсів і не є результатом діяльності клініки. На думку членів 

моніторингової групи, розміщення такої інформації заспамлює сторінку 

юридичної клініки і ускладнює пошук інформації про її реальну діяльність. 

 

  

Фото правопросвітницьких публікацій юридичної клініки  
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Зараховано 3 бали з 3 можливих. 

 Рекомендується розширити аудиторії правопросвітніх занять 

шляхом проведення їх для різних локально потребуючих правових знань 

категорій. 

На сторінках юридичної клініки в мережі Інтернет рекомендується 

системніше розміщувати інформацію про роботу юридичної клініки або 

результати її діяльності. 

 

2. Документальне забезпечення правопросвітньої роботи юридичної 

клініки.  

2.1. Документація юридичної клініки про заходи безпосередньої роботи 

з аудиторією.  

Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична 

академія» у 2016 році обліку заходів безпосередньої правової просвіти не вела. З 

2017 року дані заходи фіксуються в графіках проведення занять «Street Law» та 

повідомленнях в мережі Інтернет. Проте інформація про проведення вказаних 

занять розміщується на сторінках юридичної клініки в Інтернет не регулярно.   

 
 

 
Зараховано 1 бал  

 
Рекомендується регулярно викладати інформацію про проведені 

правопросвітні заходи на сторінці клініки в мережі Facebook, а також 

створити розділ правової просвіти на офіційному сайті юридичної клініки. 

 

2.2. Документація юридичної клініки про заходи дистанційної роботи з 

аудиторією.  

Всі заходи дистанційної правової просвіти  (матеріали в ЗМІ) підтверджені, 

зберігаються підшивка газет та відео виступів 
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(https://www.youtube.com/watch?v=6yu74CghrxA 

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=3

91&lang=uk). 

 
Зараховано 1 бал  

 
  

3. Якість організації заходів правової просвіти юридичної клініки  

3.1 Правопросвітні заходи мають оформлені методичні матеріали, які 

дозволяють перевірити контроль та допомогу викладачем студентам у підготовці 

та проведенні правопросвітніх занять.  

 
Фото погодження викладачем-куратором методичної розробки заняття 

 
Зараховано 1 бал    

 
 

3.2.1 Щорічне системне навчання для студентів підготовці та проведенню 

правопросвітніх занять. 

Аналіз документації з організації правової просвіти, а також спілкування з 

викладачами-кураторами показав відсутність документального підтвердження 

щорічного навчання проведенню правопросвітніх занять. При цьому, як 

зазначалося вище, в НУ «ОЮА» не викладається дисципліна, яка б охоплювала 

тематику організацію правової просвіти. 

 

3.2.2 Механізм апробації правопросвітніх занять перед їх проведенням. 

Під час спілкування членів моніторингової групи з викладачами–

кураторами та студентами-консультантами юридичної клініки Національного 

університету «Одеська юридична академія» не вдалося підтвердити зрозумілого 

механізму попередньої апробації занять. На переконання моніторингової 

команди перевірка і погодження конкретного правопросвітнього заняття 

керівником не є такою апробацією. 
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Зараховано 0 бал з 2 можливих 

 
Рекомендується юридичній клініці приділити системну увагу 

розвиткові напряму забезпечення компетентності членів юридичної клініки, 

які проводять правопросвітні заняття шляхом організації тренінгів, 

семінарів, підготовчих занять з відображенням цих заходів в обліковій 

документації клініки. 

П.3.1.4 Стандартів АЮКУ до навчального модулю з правової просвіти 

включає наступні теми: зміст і форми правопросвітньої роботи юридичних 

клінік; підготовка та проведення юридичною клінікою інтерактивних 

правопросвітніх занять за програмою «Практичне право». 

Попередня апробація занять є важливим чинником набуття 

студентами впевненості і компетентності проведення правової просвіти. Її 

доцільно практикувати перед вужчою і більш знайомою аудиторією.   

 

4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Якість  занять правової просвіти 

юридичної клініки  

Члени моніторингової групи мали можливість спостерігати за проведенням 

студентами-консультантами юридичної клініки правопросвітнього заняття в 

Економіко-правовому коледжі. Це дозволило зробити висновки, що заняття 

проводяться на належному теоретичному рівні з використанням сучасних 

мультимедійних технологій (заняття проходило в формі презентації) та 

конкретних прикладів з юридичної практики. 

Монітори звернули увагу керівництва юридичної клініки та викладачів-

кураторів на важливість обирання актуальних тем відповідно до вікової категорії 

учасників, оскільки обрана тема «Боротьба з корупцією» хоча і є актуальною, не 

була цікавою для студентів коледжу. Під час заняття слухачі переважно 

займалися власними справами (переписували конспекти, гралися в телефонах, 

слухали музику). Уникнути такої ситуації допомогло б використання навчальних 

відео-фрагментів, проведення рольових ігор, розгляд правових ситуацій, робота 

в малих групах та інших інтерактивних методів. 

При підготовці правопросвітніх занять рекомендується 

використовувати посібники та матеріали, які у відкритому доступі 

знаходяться на сайті АЮКУ в розділі «Бібліотека» та які можуть 

використовуватися клініками для організації правопросвітнього напрямку 

діяльності (https://legalclinics.in.ua/biblioteka/pravova-prosvita/). 

 

 

https://legalclinics.in.ua/biblioteka/pravova-prosvita/
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Набрані бали 
75 % 

Не набрані бали 
25 % 

Підсумок за напрямом  

"Правопросвітня діяльність в юридичній клініці" 
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ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ   

моніторингу якості діяльності юридичної клініки  
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