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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ "ФЕМІДА" 

ПРИКАРПАТСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
 



Результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського 

факультету Національної академії внутрішніх справ / авт.кол.; узагальнення 

А.Галай. – Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2019.– 34 с. 

 

Дати моніторингу: 10-12.03.2019р.  

 

Моніторингова група (авторський колектив):  

● Андрій Галай, доктор юридичних наук, професор, член правління 

Асоціації юридичних клінік України відповідальний за напрям 

моніторингів; 

● Марія Цип’ящук, викладачка Інституту права ім. І.Малиновського 

Національного університету “Острозька академія”, членкиня 

правління Асоціації юридичних клінік України; 

● Катерина Шумська, начальниця Управління державної реєстрації 

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 

Головного управління юстиції у Івано-Франківській області. 

 

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.”  

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ 

 

Юридична клініка “Феміда” Прикарпатського факультету Національної 

академії внутрішніх справ заснована на громадських засадах у 2014 році.  

Для якісної організації та координації діяльності юридичної клініки, 

починаючи з моменту її створення, в якості викладачів-кураторів залучаються 

досвідчені науково-педагогічні працівники факультету, які забезпечують 

належне консультування та якісний контроль за роботою курсантів.  

Особливими досягненнями юридичної клініки “Феміда” визнано: 

 облаштоване функціональне приміщення для роботи;  

 високий рівень інтегрованості у місцеву правозахисну спільноту; 

 інноваційні підходи до організації й методичного забезпечення, 

численність та різноманітність правопросвітніх заходів; 

 прогресивну інформаційну політику (оновлювані сторінки у трьох 

соцмережах, власний де-факто сайт на ресурсі материнського закладу НАВС, 

виготовлені інформаційно-презентаційні матеріали про свою діяльність). 

  



 

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ  

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ РІК (2017) 

 
Юридична клініка "Феміда" 

Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ 

 

Рік заснування юридичної клініки  2014 

Організаційно-правова форма юридичної 

клініки  

  

інший підрозділ ЗВО без штату 

Контактні дані юридичної клініки: 

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні) 

2) телефон  

3) електронна пошта 

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті 

ЗВО, у соцмережах 

5) відповідальна особа (ПІБ, посада) 

вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, 

Івано-Франківська обл. 

(0342) 52-32-00 

juridicklinika@ukr.net  

 https://f3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika-

%C2%ABfemida%C2%BB/ 

https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/ 

Данченко Катерина Михайлівна, 

керівник юридичної клініки 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. 

практиків) та студентів  

1. Викладачів-кураторів 8 

2. Студентів 42 

Показники роботи юридичної клініки  

у 2017 році 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Надання правової допомоги: 

а) надання інформації чи контактів щодо 

правової допомоги 
 

б) юридичне консультування 20 

в) підготовка правових несудових 

документів 
5 

г) підготовка процесуально-правових 

документів 
 

д) представництво інтересів в судах та 

інших органах 
 

2. Правова просвіта: 

а) публічні виступи (лекції, презентації, 

зустрічі тощо) 
12 

б) інтерактивні заняття (практичне право / 

Street Law) 
13 

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, 

фільми тощо) 
 

3. Інше: 

Тренінги  9 

Участь в громадських слуханнях  

Галузі надання правової допомоги  

  

лише окремі галузі права, а саме: цивільне, 

земельне, господарське право  

Ведення обліку консультацій  журнал  

Викладання спецкурсу юридичної 

клінічної освіти 

  

заняття поза навчальним планом  

Як співвідноситься робота в юридичній 

клініці з практикою студентів  
не розглядається як спосіб проходження практики 

 

mailto:juridicklinika@ukr.net
https://f3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika-%C2%ABfemida%C2%BB/
https://f3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika-%C2%ABfemida%C2%BB/
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/


МОНІТОРИНГ ЗА НАПРЯМАМИ 

 ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ  

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 
 

1. Функціонування юридичної клініки в якості структурного підрозділу 

ВНЗ 

Наказом Ректора Національної академії внутрішніх справ №1967 від 22 

грудня 2014 року затверджено Типове положення про юридичну клініку НАВС. 

П. 1.4.11 визначено, що юридична клініка – це структурний підрозділ, що діє на 

громадських засадах. Відповідно, юридична клініка “Феміда” Прикарпатського 

факультету НАВС (далі – ЮК “Феміда”), також діє як структурний підрозділ на 

громадських засадах. Особливості залучення співробітників до роботі в ЮК 

описані нижче в п.2 та 3 цього Розділу.  

Однак, ключовим для оцінки досягнення цього критерію є оцінка 

забезпеченості юридичної клініки, як структурного підрозділу окремим штатом.  

Іншими словами, йдеться про працівників, які б займалися виключно або 

переважно справами юридичної клініки. Так, фактична керівниця ЮК, як і інші 

викладачі-куратори, які фактично залучаються до роботи юрклініки, мають 

значне навчальне навантаження. У Функціональних обов’язках керівництво або 

інші види діяльності в ЮК юридичною клінікою визначене одним зі списку з, 

орієнтовно, 20-ти обов’язків. Це, звісно ж, не означає, що визначені особи не 

виконують своїх обов’язків належно. Навпаки, учасники моніторингової групи 

пересвідчилися у тому, що керівництво, налагодження правопросвітньої роботи 

та навчання консультантів, перевірка консультацій тощо здійснюються на 

високому рівні та регулярно. Заходи юридичної клініки включаються до 

щомісячних планів ректора академії, а сам заклад та Прикарпатський факультет 

надає достатнє матеріально-технічне забезпечення для юридичної клініки. 

Моніторингова група звертає увагу на те, що відповідно до Типового 

положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, 

затвердженого Наказом МОН від 03.08.2006 р. №592 та п.2) ч.7 ст. 33 Закону 

України “Про вищу освіту” юридична клініка повинна діяти у тих закладах вищої 

освіти, які здійснюють професійну підготовку майбутніх правників. Обов’язок 

по забезпеченню такої діяльності – кадрової, організаційної, матеріально-

технічної і т.і. покладається на сам університет.  

Очевидним є той факт, що робота юридичної клініки може бути більш 

ефективною та налагодженою, якщо вона має окремий штат оплачуваних 

працівників.  

З огляду на зазначене, моніторингова група вважає за можливе зарахувати 

один бал з трьох.  

Зараховано 1 бал з 3 можливих 

Рекомендації:  

1) системно переглянути підхід до визначення статусу юридичних 

клінік НАВС, як структурного підрозділу академії зі сталим штатним 

забезпеченням; 

2) розглянути можливість спеціалізацій юридичних клінік НАВС із 

врахуванням специфіки напрямків професійної підготовки курсантів. 

https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/pologen-ur-kliniku16.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Актуальними питаннями, з якими можуть працювати ЮК в системі МВС 

є, наприклад: взаємодія населення з представниками правоохоронних органів, 

протидія насильству в сім’ї, протидія дискримінації, права затриманих, 

підозрюваних, підсудних та засуджених, охорона громадського порядку, 

гарантії діяльності співробітників органів внутрішніх справ та членів їх 

сімей, в т.ч. – трудових, соціальних та тих, хто виконував обов’язки в зоні 

бойових дій тощо. 

 

2. Штатний розпис юридичної клініки 

Відповідно до Наказу ректора НАВС № 1967 від 25.11.2017 р. “Про 

призначення керівників та викладачів-кураторів юридичних клінік академії” 

керівником ЮК “Феміда” призначено доцента кафедри кримінально-правових 

дисциплін та оперативно-розшукової діяльності Прикарпатського факультету, 

кандидата юридичних наук, доцента, підполковника поліції Габуду А.В.  На 

початку 2018 року розпорядженням Прикарпатського факультету НАВС до 

фактичного виконання обов’язків керівника юрклініки призначено ст.викладача 

кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності 

Прикарпатського факультету Данченко К.М. та 9 викладачів-кураторів.  

Документами, які підтверджують залучення співробітників 

Прикарпатського факультету НАВС до функцій, пов’язаних із діяльністю 

юридичної клініки, є затверджені заступником декана факультету 06.09.2018 р. 

функціональні обов’язки.  

До прикладу, серед завдань та обов’язків старшого викладача кафедри 

кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності 

Данченко К.М., визначено: “організовувати планування та координацію роботи 

юридичної клініки “Феміда” та забезпечувати підготовку звітної 

документації”. Серед обов’язків професора кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін визначено “виконувати обов’язки викладача-куратора юридичної 

клініки “Феміда” Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) НАВС”. 

Фактичне виконання керівником та викладачами-кураторами своїх 

обов’язків підтверджується графіками чергувань, журналом консультацій та 

матеріалами оформлених справ, протоколами засідань членів юридичної клініки 

тощо (наприклад, Протоколи про апробацію правових лекторіїв №1 від 

25.09.2018 р.; №6 від 26.02.2019 р. та ін.). Керівник юридичної клініки здійснює 

загальну організацію роботи ЮК, навчання у ній, проводить тренінги, здійснює 

перевірку консультацій. Викладачі-куратори почергово проводять перевірку 

консультацій, апробацію правопросвітніх занять та їх спільне проведення із 

консультантами ЮК. 

Подібні документи підтверджують функціональні обов’язки усіх дев’ятьох 

залучених до роботи ЮК викладачів-кураторів.  

Цікавою є практика залучення до числа кураторів викладачку іноземної 

філології, яка – за потреби – може надавати допомогу у спілкуванні із 

іноземними клієнтами, яких у місті знаходження юрклініки досить багато.  

Виконання обов’язків керівника юридичної клініки окремо не оплачується. 

Проте, оскільки грошове забезпечення співробітників академії складається із 

посадового окладу та доплат (премій) за виконання функціональних обов’язків – 
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робота в клініці, як частина таких функціональних обов’язків, вочевидь, впливає 

на обсяг такого преміювання. Тим не менше, незрозумілий ані обсяг роботи в 

юрклініці, який включається до обліку праці, ані розмір оплати за таку роботу, 

якщо оплата здійснюється.  

Зараховано 1 бал з 3 можливих 

Рекомендація: 

розглянути можливість внесення змін до штатного розпису 

факультету НАВС та доповнити його посадами для укомплектування 

штату юридичної клініки таким чином, щоб забезпечити її стале та 

ефективне функціонування. Оптимальним є такий штат юридичної 

клініки, укомплектований посадами: 1) керівника; 2) координатора / 

заступника керівника); 3) методиста / адміністратора / лаборанта 

юридичної клініки. 

Альтернативно, можна чіткіше визначити обсяг зайнятості 

співробітників у роботі юридичної клініки, конкретизувати та розподілити 

обов’язки між різними працівниками таким чином, щоб у сукупності ці 

обов’язки забезпечували функціонали названих посад. Також, особи, залучені 

до роботи юрклініки повинні володіти зрозумілою інформацію про обсяг 

оплати за виконання таких обов’язків.  

 

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

компетенція залучених осіб 

3.1. Викладачі-куратори 

Як зазначалось раніше, з аналізу матеріалів правопросвітньої діяльності та 

юридичного консультування випливає, що до роботи ЮК фактично залучено 

керівника та 9 викладачів-кураторів. Список консультантів юридичної клініки 

затверджується деканом факультету. Згідно списку від 01 вересня 2018 року до 

числа консультантів ЮК “Феміда” зараховано 49 осіб. Таким чином, кількість 

студентів на одного викладача-куратора складає, переважно, 5 осіб, що свідчить 

про більш, ніж оптимальне навантаження співвідношення кількості викладачів 

до кількості студентів (2:15). Це дає можливість додати 1 додатковий бал 

(відповідно до п.3.1. Інструменту моніторингу) при оцінці даного індикатора.  

Зараховано 2 бали з 2 можливих 

 

3.2. Юристи-практики 

Один із викладачів-кураторів юридичної клініки є адвокатом, на 

підтвердження чого моніторам продемонстрували свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю. Разом з тим, відповідно до п.3.2 Інструменту 

моніторингу, бал за даним показником зараховується, коли співвідношення 

юристів-практиків до числа студентів є не менше 1:15. Отже, бал за даним 

показником не може бути зарахований.  

Бали не зараховано 

Рекомендація: залучати більшу кількість практикуючих юристів до 

роботи юридичної клініки за рахунок налагодження співпраці з завнішніми 

експертами. Такими юристами-практиками можуть бути адвокати, 

юрисконсульти, співробітники органів юстиції, поліції та інших 



7 

 

правоохоронних органів, юристи правозахисних організацій тощо. Дані про 

їхню роботу в юрклініці можуть відображатися у документації з 

консультування (бланках наданих консультацій, журналі консультацій 

тощо).  

 

3.3. Штатний персонал та викладачі-куратори спеціалізуються на тематиці 

діяльності юридичних клінік:  

3.3.1. Керівниця юридичної клініки брала участь у Літній Школі з 

юридичної клінічної освіти (3-5 липня 2018 р, м. Вижниця, Чернівецька обл.).  

Підтверджень підвищення кваліфікації іншими викладачами-кураторами 

юридичної клініки виявити, на жаль, не вдалося.  

Зараховано 1 бал з 3 можливих 

Рекомендація: мотивувати до участі та залучати більш активно 

інших викладачів-кураторів та співробітників юридичної клініки до участі в 

заходах щодо підвищення кваліфікації за тематикою діяльності юридичної 

клініки або правозахисної чи правопросвітньої діяльності.  

 

3.3.2. Керівниця юридичної клініки має наступну публікацію: Danchenko 

K. M. Bullying and Its Influence over a Personality / K. M. Danchenko // International 

journal of education and science. - 2018. - Vol. 1, No. 3-4. - С. 39. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjeds_2018_1_3-4_31. 

Інші викладачі-куратори ведуть активну наукову діяльність, проте 

тематика їхніх публікацій є загальноправовою чи вузькогалузевою, або ж 

загально педагогічною. Іншими словами, такі публікації не відповідають 

тематиці діяльності юридичних клінік або суміжним напрямкам.  

Зараховано 1 бал з 3 можливих 

Рекомендація: активізувати наукову діяльність співробітників 

юридичної клініки за тематиками її діяльності, правозахисної чи 

правопросвітньої діяльності.  

 

4. Матеріально-технічне забезпечення юридичної клініки  

4.1. На час моніторингу юридична клініка забезпечена двома 

приміщеннями, одне з яких використовується для прийому громадян та надання 

консультацій, а друге – для проведення навчальних заходів юрклінки. 

Приміщення для прийому громадян розташоване у відокремленій 

одноповерховій будівлі біля головного корпусу Прикарпатського факультету 

НАВС (вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ). Вхід до цього 

приміщення вільний і не обмежений контрольно-пропускним режимом. В 

самому приміщенні знаходиться рецепція (місце адміністратора) та розділені дві 

кімнати (міні-келії) для надання консультацій.  

 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjeds_2018_1_3-4_31
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Фото функціональних робочих блоків у приміщенні ЮК “Феміда”  

Прикарпатського факультету НАВС 

Зараховано 3 бали з 3 можливих.  

 

4.2. Умови приміщення для навчального процесу 

За погодженням із відділом організації і координації освітнього процесу 

НАВС, для навчальних потреб юридичної клініки закріплена ауд.№31, яка 

знаходиться у новій будівлі Прикарпатського факультету. В підтвердження того, 

що ця аудиторія дійсно використовується юридичною клінікою, свідчать 

фотоматеріали про фактично проведені у ній заходи, а також зазначення цієї 

аудиторії у щотижневих Планах ректора, які подаються керівницею юридичної 

клініки, затверджуються деканом факультету та включаються до 

загальноакадемічного плану заходів, погоджених ректором закладу.   

 
Фото ауд.№31, як використовується ЮК “Феміда” Прикарпатського факультету НАВС 

для проведення навчальних занять та інших заходів 

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 

Приміщення, де ведеться прийом клієнтів, має дві кімнати (міні-келії), 

розділені стіною. Таким чином, у юридичній клініці забезпечена можливість 

здійснення прийому клієнтів із дотриманням конфіденційності. Фото приміщень 

наведені у п. 4.1. вище.  

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 трьома комп’ютерами, один з яких 

встановлений у функціональному блоці адміністратора та два – в одній із кімнат 

для прийому громадян. Використання техніки для потреб юридичної клініки 

підтверджено оглядом внутрішнього вмісту тек, зокрема електронних матеріалів 

справ, розроблених занять тощо.  

 

 
 
 
 

Фото обладнання на функціональному 

блоці адміністратора юридичної клініки 

“Феміда” Прикарпатського факультету 

НАВС. 

 

Обладнання інших робочих місць 

продемонстровано на фото у п.4.1. вище 

 

Зараховано 1 бал 

 

4.4.2. Доступ до мережі Інтернет та правових баз даних  

Комп’ютер у функціональному блоці адміністратора підключений 

стаціонарно до мережі Інтернет. Wi-Fi доступ не функціонує. Це дозволяє 

працювати з мережею Інтернет та відкритими і оновлюваними правовими базами 

даних, наприклад: http://zakon.rada.gov.ua/laws, однак – лише на одному 

пристрої. За вимогами даного індикатору бал зараховується за умови працюючої 

мережі доступу до Інтернету (або правової бази даних не старше 3-х місяців) на 

не менш як 3 технічні пристрої. Бал за цим індикатором не може бути 

зарахований.   

Бал не зараховано 

Рекомендація: забезпечити безперебійний доступ до мережі Інтернет 

на усіх (не менш, ніж трьох) комп’ютерних пристроях юридичної клініки. 

Це полегшить та оптимізує роботу юрклініки в цілому, в тому числі й щодо 

більш оперативного інформування про діяльність ЮК.   

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws
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4.4.3. Пристрої для копіювання та друку. 

Юридична клініка забезпечена мультифункціональним пристроєм для 

друку та одним принтером, що зафіксовано на фото в пунктах 4.1. та 4.3. вище.  

Зараховано 2 бали з 2 можливих 

 

4.5. Із змісту досліджених документів (відомості роздачі канцелярських 

матеріалів), а також з пояснень керівника юридичної клініки встановлено, що 

факультет повністю забезпечує юридичну клініку витратними матеріалами, 

канцелярським обладнанням та іншими матеріалами.  

Зараховано 1 бал 

 

4.6. Бонусний показник. Доступність та зручність для людей, зокрема - з 

малою мобільністю  

Приміщення для прийому громадян Юридичної клініки “Феміда” 

знаходиться, як вже зазначалося, в одноповерховій будівлі, в якій розташований 

контроль-пропускний пункт на територію інших приміщень факультету. Попри 

те, що прийом ведеться на першому поверсі, вхід до юридичної клініки має поріг 

висотою, приблизно, 15 см. Відповідно, для осіб, які пересуваються на візках або 

з візками – потрапляння до приміщення юридичної клініки може становити певні 

труднощі. Як пояснила керівниця юридичної клініки, за потреби особа може 

звернутися до чергових КПП, які можуть надати допомогу у переміщенні особи 

в юридичну клініку.  

Разом з тим, рекомендується розглянути можливість дообладнання 

входу в юридичну клініку шляхом його перебудови у більш пологий поріг, 

конструкція якого б відповідала вимогам ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід до приміщення, де 

здійснюється прийом 

юридичною клінікою 

“Феміда” 

Прикарпатського 

факультету НАВС 

 

5. Інформаційне забезпечення юридичної клініки 

5.1.1. Юридична клініка видима у ЗВО (навчально-науковому інституті) 

http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-287
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Біля входу до приміщення, де здійснюється прийом клієнтів ЮК, 

розміщена інформативна та захищена від псування вивіска про юридичну 

клініку. Зсередини скляних прозорих дверей, на зручній висоті розміщена 

інформаційна листівка із більш детальною інформацією про послуги, які можна 

отримати в юридичній клініці.  
Наявність візуального зазначення про юридичну клініку 

 

 

Табличка при вході та інформація на вхідних дверях  до приміщення, де здійснюється 

прийом громадян у ЮК “Феміда” Прикарпатського факультету НАВС 

Зараховано 1 бал 

 

5.1.2. Додаткові вказівники напрямку до юридичної клініки відсутні.  

Бали не зараховано 

Рекомендація: розмістити додаткові, захищені від псування, 

вказівники напрямку (стенди, банери) до юридичної клініки ззовні, наприклад, 

на розі вулиці Національної Гвардії, де розташована юридична клініка.  

 

5.2. Оприлюднення на зовнішніх ресурсах.  

Інформація про юрклініку розміщена на сайті Асоціації юридичних клінік 

України. Оголошення про діяльність та послуги юридичної клініки розміщені у 

приміщеннях місцевого та регіонального центрів БВПД у Івано-Франківській 

області.  

 
Наявність інформації про юридичну клініку в зовнішніх ресурсах 

https://legalclinics.in.ua/yurydychna-klinika-femida-ivano-frankivskogo-fakultetu-natsionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav/
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Фото про роботу ЮК “Феміда” Прикарпатського факультету НАВС  у приміщеннях 

місцевого та регіонального центрів БВДП у Івано-Франківській області 

Учасники моніторингової групи з приємністю відзначають уважний підхід 

ЮК “Феміда” до інформування про свою діяльність, в тому числі й щодо 

виготовлення оригінальних інфоматеріалів з контактами та даними про послуги, 

які можна отримати в юридичній клініці – листівок та кишенькових календарів.  

 

Зараховано 1 бал 

Рекомендація: поширювати інформаційні матеріали серед більшої 

кількості дійсних та потенційних стейкхолдерів: у приміщеннях місцевих 

органів виконавчої влади та ОМС (соц.захисту, пенсійного фонду, відділів 

юстиції тощо); серед партнерських правозахисних та інших громадських 

організацій тощо. Також можна розміщати інформацію на безкоштовних 

місцевих інформаційних ресурсах в т.ч. й у соц.мережах, напр. “Типовий 

Франківськ”, “Івано-Франківськ Лайф” тощо. 
 

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

5.3.1. Юридична клініка має постійну корпоративну неперсоналізовану 

електронну пошту juridicklinika@ukr.net, якою вона постійно користується. 

Також, під час моніторингу, адміністратори юрклініки почали працювати із 

оновленням іншої електронної скриньки: frnavs.femida.legalclinic@gmail.com.   

Зараховано 1 бал 

 

5.3.2. Інформація про послуги юридичної клініки розміщена на сторінці 

ЮК у мережі Facebook. Юрклініка також має власну сторінку на сайті НАВС 

України. Сторінка включає в себе 6 розділів: керівництво клініки, загальна 

інформація; форма та напрямки роботи, графік роботи, контактна інформація, 

діяльність юридичної клініки “Феміда”. Разом з тим, не уся інформація 

оновлюється регулярно (напр., в розділі “Контактна інформація”, станом на час 

написання цього звіту, зазначена інша, ніж актуальна електронна скринька ЮК). 

Відомості про діяльність є загальними, що по суті дублює рубрику форми 

і напрями роботи, хоча – наприклад, могли б використовуватись як новинна 

стручка про проведені юрклінікою заходи, яких є чимало.  

Зараховано 1 бал 

Рекомендації: 

https://www.facebook.com/groups/typicalfrankivsk/
https://www.facebook.com/groups/typicalfrankivsk/
https://www.facebook.com/groups/Ivano.Frankivsk/
mailto:juridicklinika@ukr.net
mailto:frnavs.femida.legalclinic@gmail.com
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/
https://www.naiau.kiev.ua/yuridichni-kliniki-(nadannya-pravovoyi-dopomogi)/zagalna-informaciya-pro-yuridichni-kliniki/yuridichna-klinika-femida-prikarpatskogo-fakultetu-navs/
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1) регулярно оновлювати інформацію про свою діяльність на 

доступних зовнішніх ресурсах ЮК 

2) розглянути можливість змінити формат рубрики “Діяльність 

юридичної клініки “Феміда” на сайті НАВС і регулярно наповнювати його 

інформацією про проведені заходи. 

 

5.3.3. Юридична клініка не має власного мобільного номеру телефону. У 

інформації про ЮК зазначений номер телефону КПП ((0342) 52-32-00), також 

керівниця юридичної клініки використовує для її потреб окремий власний номер 

телефону та, відповідно, самостійно оплачує послуги мобільного зв’язку.  

Бал не зараховано 

Рекомендація: визначити форму існування окремої телефонної лінії для 

юридичної клініки, міської чи найпоширенішого мобільного оператора 

регіону.  

 

5.4. У приміщенні юридичної клініки, в якому здійснюється прийом 

клієнтів, розміщена інформація про графік прийому, умови надання 

консультацій, графік чергування викладачів-кураторів.   

 

 
Фото стенду юридичної клініки 

Зараховано 1 бал. 

 

6. Бонусний показник. Інтегрованість у місцеві спільноти, які 

впроваджують права людини 

Цей показник досліджено за критеріями:  

1) існування співпраці юридичної клініки і її документальне оформлення 

(яке має допомагати її організовувати, а не бути елементом бюрократизації та 

підміни роботи паперообігом); 

2) зрозумілість співпраці (заходи співпраці чіткі та видимі оточуючим); 

3) системність співпраці (тобто регулярність заходів співпраці із 

зрозумілою повторюваністю впродовж одного року, а також охоплення 

співпрацею різних типів місцевих партнерів); 

4) природність співпраці, яку веде юридична клініка (заходи співпраці 

логічні для тих цілей, якими займається юридична клініка, тобто посилення 
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якості практичної юридичної освіти через залучення студентів до соціально-

важливої професійної діяльності); 

5) рівномірність публічності співпраці як на ресурсах юридичної клініки, 

так і на партнерських ресурсах. 

Існування співпраці клініки і її документальне оформлення. Як стало 

зрозуміло під час моніторингу, юридична клініка “Феміда” веде активну 

співпрацю з великою групою представників партнерських інституцій: 

регіональний та місцевий центр БПД, місцеве управління юстиції, різними 

підрозділами поліції, регіональним представником омбудсмана, місцевою Радою 

адвокатів, правозахисною громадськістю ("Україна без тортур", місцевою 

асоціацією ветеранів АТО) та ін. Співпраця оформлюється зазвичай договорами, 

графіками, спільними планами.  Оцінка показника: відмінно. 

 
Фото договорів та плану про співпрацю, які виконує юридична клініка  

Зрозумілість співпраці. Заходи співпраці юридичної клініки “Феміда” 

полягають здебільшого у навчальних заходах, які проводяться на базі юридичної 

клініки для її учасників. Інші напрями співпраці – проведення юридичною 

клінікою консультацій на базі центрів безоплатної правової допомоги та 

проведення правопросвітніх занять з різними категоріями учасників. 

Здебільшого заходи співпраці можна побачити на соціальних сторінках 

юридичної клініки (напр. 

https://www.facebook.com/pg/Juridicclinicafemida/posts/?ref=page_internal), а 

також на ресурсах факультету та Національної академії внутрішніх справ. Ці 

висновки зроблені більшою мірою із пояснень керівниці юридичної клініки, 

якщо досліджувати заходи співпраці виключно на згаданих ресурсах – системне 

висвітлення їх відбувається лише з жовтня 2018 року і лише на сторінці у 

Фейсбук. На сайтах факультету та Академії, на інших соціальних мережах 

інформація про активну співпрацю з’являється нерегулярно і сталу повну 

картину зрозуміти важко. Також, заходів системних співпраці з місцевою 

владою, а також іншими юридичними клініками регіону ще не налагоджено, а це 

важлива складова посилення авторитету та значення юридичної клініки у 

громаді, зокрема в процесі реформи децентралізації. Оцінка показника: 

задовільно. 

https://www.facebook.com/pg/Juridicclinicafemida/posts/?ref=page_internal
https://f3.naiau.kiev.ua/index.php
https://www.naiau.kiev.ua/news/pochnit-robiti-te-shho-potribno-potim-robit.html
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Системність співпраці. Слідкуючи з жовтня 2018 року, заходи співпраці 

відбуваються регулярно, фактично щотижня відбувається який-небудь активний 

захід зазвичай за участю партнерських інституцій. Коло партнерів співпраці 

широке, воно представлене системою правової допомоги (БПД, юстиція, 

адвокатура), органами за спеціалізацією юридичної клініки (поліція), 

недержавним правозахистом (“Україна без тортур”, місцева асоціація ветеранів 

АТО), заклади з аудиторією для навчальних занять (школи, геріартричний 

заклад). Оцінка показника: відмінно. 

Природність співпраці. Підбір заходів співпраці охоплює практично усі 

можливі напрями діяльності юридичної клініки і її потреби: 1) навчання 

студентів юридичної клініки експертами з числа партнерських організацій, в 

тому числі і спеціалізованих – поліції; 2) залучення до консультування на базі 

центрів безоплатної правової допомоги, взаємне інформування про надання 

правової допомоги (додатково див. п. 5.2) та направлення клієнтів; 3) 

проводяться періодичні правопросвітні заняття з різною аудиторією (однак, 

могла їх частота проведення б бути поставлена на більш  регулярному рівні). 

Оцінка показника: відмінно. 

Рівномірність публічності співпраці. Рівноправність і 

взаємозацікавленість співпраці випливає з приділення уваги її заходам на 

інформаційних ресурсах обох партнерів: юридичної клініки та зовнішньої 

організацій. Дослідження сайтів партнерських інституцій показало: 

 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Івано-франківській області: повідомлення про заходи співпраці 

наявні та відповідають інформації юридичної клініки (витяг з сайту);  

 місцевий центр БПД: інформація про проведені заходи спільно з 

юридичною клінікою за останні 3 місяці відсутня на соціальній сторінці Центру 

у ФБ (хоча заходи Центру для факультету в цілому відмічені), однак Центр 

слідкує за сторінкою юридичної клініки;   

 обласне управління юстиції: інформації про проведені спільно з 

юридичною клінікою заходи на офіційному сайті не знайдені;   

 обласна поліція: інформації про проведені спільно з юридичною 

клінікою заходи на офіційному сайті не знайдені; 

 регіональний представник Омбудсмана: публікації є, див. лінк; 

 місцевий геріатричний пансіонат: публікації є, див. лінк; 

 місцева асоціація ветеранів АТО: публікації є, див. лінк; 

Це свідчить про достатню рівноправність співпраці. Оцінка показника: 

добре. 

Рекомендації: незважаючи на додатковість цього індикатора для 

загального моніторингу діяльності юридичної клініки, чіткі рекомендації з 

його тексту можуть суттєво посилити інтегрованість юридичної клініки 

до місцевих правозахисних та освітянських спільнот та розвинути її 

лідерський потенціал.  

Основні напрями посилення цього напряму діяльності: 

 побудова співпраці на паралельних інформаційних засадах 

(впровадження усіх природних форм співпраці, перехід від регулярності до 

постійної системності заходів співпраці; зрозумілі і ненадмірні форми 

https://frankivsk.legalaid.gov.ua/index.php?searchword=%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA&searchphrase=all&Itemid=136&option=com_search&lang=ua
https://www.facebook.com/iflegalaid/posts/1888340998135475?__xts__%5B0%5D=68.ARB3pm876T7HoXbIqh-7OAKal0L39ZiDluZmryEjkKtBmHH-0x4xHlF-TqIn5pVLpShqS-XlXs9euX-utTY7WGDtfu5CWIe8nQ0YVK2qFlxhyD85mk9zW5DtwWWf89qSa3rylYbADo3VO8XlIM7jTgcjcL4JiwjtlNgFCMlaEQVYAssrslFiHXcHWGHOpErYK2q_Es6l8QwBTKkmFus3Ergbpb3XbNE_7rL8WrdnwTb_PTe66X6ujaKZ7i2-VV8HPfuvcJVA7xKewjFtHDGwLQWkSFCFbGyHnaStvZ04LQ0iEwkVVU-uOeCIs7L8Qbn-WmODRi80gUKSnm_Hk2lwrCawJ1ge&__tn__=-R
https://www.google.com/search?hl=uk&as_q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=https%3A%2F%2Fif.npu.gov.ua%2F&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/291118-jw-na-ivano-frankivschini-proveli-lektsiii-dlya-pratsivnikiv-patrulnoii-p/?fbclid=IwAR2AzU6-2mpSVcYO_DCpb2dd6225R3Y-aA5opLU6EpyyocCEtOaZG0lSDYI
https://www.facebook.com/pansionat.if.ua/posts/1741694002560581?__xts__%5B0%5D=68.ARB0BiG6IGTPhQJfjd3iP-S__AcLfmSqnmO52e6KqGW4QfXwEeJkPQWTAyYKg8YqSokzQuvg-GQ2mf_EGfLZ_yUHyJwS4knHVlTsvnL09M_y6bhE8UTUv3MFq-wkgJvZdxBgmf0BfZWd4VV1Wa4P57P0TXc3g_-1rK_6FzjTIgT_f9fukrtsJKPM0ZzR7feCtZQjNaRXYd4chvfM0hk25QmW5xIZldM-1utDNlqH0GYJSUYWyj24OAgGMKz_FOE5VmGfCtzF6zmKSXSXZhYvYKY9otBzQ5ut-f6mxOs1gnIHvTg5P4zPm11QIZuG6Gcu7LWZBbYIsYGeJBcwTfjAGn7rgw&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.naiau.kiev.ua%2Fnews%2Fpracyuyemo-shhob-mati-vilnij-chas-i-voyuyemo-shhob-zhiti-mirno.html%3Ffbclid%3DIwAR1y5nIghfn02NeGxH-6hq9k-th8F0tauC_FDBqTwQdh5CEqbdOzxVy6gj8&h=AT018y8TyJfFxqx0LehBiJt4mPs2t4qVTg3fqVIz27nfyVZLd1txCDcIN73gQ058ApS4fH_6FxEmkmcHO_YIT4WVGfXzY6ex4IOJkrvhShXDLyE81UiEdc86Jy3jIl5c7qR0GqWBIbCbjC-ieubupJVPu0q7tDXlqwy36cdnZa0cdo3JMF4nE1g6l1VwKjBitWFEq1ohUpAgHNbGesDASY7UziI-MbBXZE87LdyJOnINH9lzMWfhx7OCWcuqqkZZ8O0nhpzg4HJWN015Xim3Fq3ZJPtMfGcCLgsYAsi1B8RA5Jc99vyQ6SBLzx-byv_hFkQnB0oxKdGqFe2vr4i2B0pETnVosuMJh4NmYR_8GUjp51gNaX3GWIjtleaxdGeiL3GRTe2xn-fZ-qQr8oImXM-8O2mkH-VEK0La1s2dKBICWaSTuMqeUKnsEvQ3tlQLetvM3m1E15RO3jmZMpH81aOHTPTVzQI_-3--PKW4Nbvvh6N8dCEC4vvTjiI8W3F472qHtZY7OX46p4usR8bP8XSPIDFyhIkhzwZIUfgO4gYBiWC54dlotq9Tfc5YZujbBb2NXY7Y0JVx7vFSIf0zeYZL50JP48Td3wPg4Q-lLm4BZ1k4t-zkUARONP6HMBmj1TaKFQ
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документообігу співпраці, системне висвітлення спільних заходів на усіх 

ресурсах юридичної клініки; взаємне висвітлення спільних заходів),  

 розширення впливу юридичної клініки на розвиток місцевої громади,  

 започаткування співпраці з іншими регіональними юридичними 

клініками, а так само і юридичними клініками сусідніх країн (Польщі та 

Словаччини).   

 
 

 

 

 

 

 

  

Набрані бали

58%Не набрані бали

42%

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 

Особливістю навчального процесу на Прикарпатському факультеті НАВС 

є робота за навчальними планами, затвердженими материнським закладом на 

основі типового плану МВС України. Відповідно, впливати на навчальний план 

факультет може у дуже вузькому обсязі.  

На факультеті навчаються за спеціальністю "Право" курсанти і студенти, 

які залучаються до юридичної клініки. Однак окремої дисципліни юридичної 

клінічної освіти на факультеті немає для обох цих категорій здобувачів 

навчального ступеню.  

Вивчення навчального плану на факультеті показало, що у обох 

навчальних планах (для курсантів та студентів) фігурують курси, які можуть 

мати теми, дотичні до діяльності юридичної клініки: 

 Адвокатура України, Риторика (дисципліни з навчального плану для 

студентів); 

 Юридична деонтологія, Юридичне документознавство, група 

дисциплін процесуального змісту (дисципліни присутні у планах навчання 

курсантів та студентів.     

Ці курси уже частково включають елементи юридичної клінічної освіти 

завдяки ініціативі викладачів, що їх викладають, одночасно будучи 

викладачами-кураторами юридичної клініки: 

 Курс “Складання цивільно-правових документів” містить зазначення у 

тематичному плані однієї з тем та конкретизацію у робочій програмі підходу до 

вивчення справ, що розглядались юридичною клінікою; 
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Фото витягів з темплану та робочої програми 

 

 Курс “Конституційне право” містить у темі “Права і свободи людини” 

інтерактивну вправу-квест, що розроблений і застосовується спільно з 

юридичною клінікою;  

 Курс “Господарське право і процес” містить групу тем, що розглядають 

справи, які складають напрацювання юридичної клініки. 

   
Фото витягів з темплану та робочої програми 

Іншим проявом навчання практичній правозахисній діяльності в 

юридичній клініці є факультативні заняття, організовані керівницею юридичної 

клініки, які, однак, проходять регулярно і досить системно (детальніше див. 

п.2.4.). 

Таким чином, незважаючи на відсутність чіткого курсу юридичної 

клінічної освіти, за рахунок включення тематики діяльності юридичної клініки 

до різних дисциплін, є підстави для висновку про часткове впровадження її 

проблематики до навчального процесу на факультеті. 

Зараховано 1 балів з 3 можливих 

Рекомендації: 

1. Асоціацією юридичних клінік України у 2014 році затверджено 

Стандарти діяльності АЮКУ. Третій Розділ цих Стандартів комплексно 

врегульовує питання викладання навчального курсу “Основи юридичної 

клінічної практики” для здобувачів вищої правничої освіти. Згідно п.3.1.3. – 

така дисципліна може бути вибіркової.  Навчальний курс передбачає 3 

змістових модулі:   

Модуль 1. Загальні положення, етика і організація діяльності ЮК:  
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 Юридичні клініки: історія становлення та розвитку, їх мета і 

завдання. 

 Правове регулювання діяльності юридичних клінік та надання ними 

безоплатної правової допомоги в Україні. 

 Організаційна та управлінська модель юридичної клініки. 

 Діловодство та документування у юридичній клініці. 

 Професійна етика та корпоративна культура в діяльності 

юридичної клініки. 

Модуль 2. Юридичне консультування у діяльності ЮК:  

 Психологічні особливості роботи з клієнтом у юридичних клініках. 

 Особливості проведення інтерв’ювання клієнта. 

 Аналіз справи та вироблення позиції у справі. 

 Консультування клієнта. 

 Складання правових експертних висновків та проектів 

процесуальних та інших документів. 

 Альтернативні способи вирішення правових спорів. 

 Представництво інтересів клієнта у суді, у органах державної 

влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях. 

Модуль 3. Правопросвітня робота та інші напрями діяльності 

юридичних клінік. 

 Зміст і форми правопросвітньої роботи юридичних клінік  

 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 роботи спеціалізованої юридичної клініки (з біженцями, 

з пацієнтами, із засудженими тощо). 

Рекомендований обсяг навчальної дисципліни – 2-3 кредити.  

Разом з тим, метою закріплення цих модулів у Стандартах є не 

стільки впровадження курсу як такого, скільки – фактичне отримання 

здобувачами вищої правничої освіти (студентами чи курсантами) знань та 

навичок, на які спрямований цей курс.1 Таким чином, означеної мети можна 

досягнути за рахунок інтеграції окремих тем в рамки вивчення тих 

дисциплін, які вже включені до навчального плану курсантів,  

Рекомендуємо розглянути можливість ініціювання на рівні НАВС 

системного включення юридичної клінічної освіти до навчального процесу: 

 окремий курс як дисципліна вільного вибору; 

 модулі/теми у інших дисциплінах, напр.: юридична деонтологія, 

юридична етика, адвокатура, теми, які пов’язані із питаннями спілкування 

правоохоронців із населенням, процесуальні дисципліни тощо. 

                                           
1 Відповідно до п.3.1.2. Стандартів, метою навчальної дисципліни "Основи юридичної клінічної 

практики" є набуття студентами-правниками навичок організації та надання правової допомоги населенню, 

організації та проведення правопросвітньої діяльності та інших професійних навичок. 
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 2. Рекомендуємо за прикладом уже розроблених матеріалів 

дисциплін “Конституційне право”, “Складання цивільно-правових 

документів”, “Господарське право та процес” системно відпрацювати 

впровадження елементів навичок, які надає юридична клініка до дисциплін з 

навчального плану: “Адвокатура України”, “Риторика (Ораторське 

мистецтво)”, “Юридична деонтологія”, “Юридичне документознавство”. 

3. Окремо варто відмітити рекомендацію у юридичних клініках 

поліцейських вишів практикувати навчальні компоненти, притаманні для 

поліцейської діяльності. Адже концепція community policing, яка зазвичай 

маловпроваджена до реальної української практики, може досить 

компетентно подаватися юридичною клінікою. 

 

2. Викладання курсу юридичної клінічної освіти 

2.1. Факт викладання курсу юридичної клінічної освіти 

Зазначені у попередньому пункті курси фактично викладаються для 

курсантів та студентів, оскільки складають обов’язкову частину навчального 

плану. 

Зараховано 1 бал 

 

2.2. Залученість викладача курсу юридичної клінічної освіти  

Викладачі зазначений у п. 1 курсів є викладачами кураторами юридичної 

клініки і супроводжують її справи.  

Зараховано 1 бал 

Рекомендовано при включенні до навчального плану окремого курсу 

та/або включення окремих тем до інших дисциплін покладати викладання 

цих тем на представників юридичної клініки (або теми читатиме викладач-

куратор юридичної клініки, або основний викладач курсу може бути 

залучений як викладач-куратор юрклініки). Адже залучений до юрклініки 

викладач зможе їх подати практично, на основі вірних правничих цінностей, 

а також із інструментальним (а не уявним) розумінням концепції community 

policing. 

 

2.3. Бонусний показник. Інтерактивні методики при викладанні курсу. 

Оскільки окремої дисципліни юридичної клінічної освіти не впроваджено, 

проаналізувати використання і розуміння інтерактивних методів можливо лише 

із факультативних занять. Аналіз цих занять показує активне використання 

тренінгових технологій (детальніше див. 2.4) як запрошеними партнерськими 

тренерами, так і керівницею юридичної клініки. Також, при обговоренні 

неформальних планів факультативних занять керівниця юридичної клініки 

впливає на посилення інтерактивності занять (однак письмових планів 

факультативних занять юридичної клініки не ведеться). 

Рекомендуємо відображати методики проведення факультативних 

занять у їхніх навчальних матеріалах.    

Безпосереднє спілкування з персоналом зумовлює рекомендацію 

викладачам-кураторам юрклініки пройти системне навчання комплексу 

інтерактивних технологій та їх застосування у правничих заняттях. 
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2.4. Бонусний показник. Додаткові заняття із студентами юридичної 

клініки 

Юридична клініка веде активну факультативну навчальну роботу для своїх 

учасників. Фактично щомісяця відбувається 2-3 заходи типу лекція/виступ, 

тренінг, моделювання практичних справ, навчальний візит/екскурсія. Важливо 

відмітити, що ці заняття плануються і проводяться спільно з великою групою 

представників партнерських інституцій: регіональний та місцевий центр БПД, 

місцеве управління юстиції, різними підрозділами поліції, регіональним 

представником омбудсмана, місцевою Радою адвокатів, правозахисною 

громадськістю (“Україна без тортур”, місцевою асоціацією ветеранів АТО) та ін.  

Викладачами факультативних навчальних заходів зазвичай виступають і 

представники партнерських інституцій, і керівниця юридичної клініки. 

Також навчальний ефект справляють юридичний кіноклуб та конкурс 

“Кращий юрист-консультант”, що започатковані у кінці 2018 року.  

Щотижня ці заняття подаються і де-факто затверджуються у плані заходів 

ректора НАВС, і їх результати відображаються на сайті Національної академії 

внутрішніх справ, а також у соціальних мережах юридичної клініки. Окремі з 

них поширювалися Асоціацією юридичних клінік України як інноваційна 

практика. Приклади заходів: 1, 2, 3. 

Однак планування цих значних за обсягом організаційної роботи заходів, 

як зрозуміла моніторингова група, здійснюється неформально з потреб гнучкості 

підходу до тематики і позицій партнерів, які ці заняття зазвичай проводять. 

Такий підхід варто виправити.  

Рекомендуємо систематизувати (через тематику й документування) 

інноваційну практику різноманітних інтерактивних занять та конкурсів, а 

також знайти шляхи їх впровадження у загальний навчальний процес вишу.   
 

3. Практика на базі юридичної клініки 

3.1. Академічна практика в юридичній клініці 

Курсанти і студенти юридичної клініки не проходять практику в 

юридичній клініці. За словами представників юридичної клініки з цього 

навчального року вперше заходи юридичної клініки, які проводять її студенти 

під час практики (наприклад, правопросвітні заняття), будуть відображені у 

документах практики і це, вірогідно, буде впливати на рішення за результатами 

її проходження. 

Бали не зараховуються 

 

3.2. Бонусний показник. Юридична клінічна практика 

Юридична клінічна практика (зарахування в якості практики роботи 

студентів в юридичній клініці) на Прикарпатському факультеті НАВС не 

здійснюється. 

Практика в юридичній клініці стимулює студентів до роботи в, 

робить їх більш відповідальними і практично орієнтованими. Навіть 

відсутність юридичної клінічної практики (зарахування в якості практики 

https://www.naiau.kiev.ua/news/v-yuridichnij-klinici-femida-rozpochav-svoyu-robotu-yuridichnij-kinoklub.html
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/posts/274163433219011
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/photos/a.278203889481632/280450702590284/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC57kDji3EcSS3K4R6axcSMelWZJ6BKWKfRHIGTkkX5stsnXhwWtWdBrluseWncM1ug4nQfz0o0Ii8sZev0dDBG3TckGEuegG4UA2pEsJ654vE0hB5KPqLyH-qciIp2-kQjxlMuOZ1G5R33jczi_98uXu-b8BzEoy32cLikgj67WyXuZ4tuoQK3UldZYVHIKx-jZ-Aoh1yi4FUjHed9caBhvVAnGT9tY21wkdmENcnEElRUjgkvOKYIefhnlk4i8KT37tDFZc4IFHDTX14IKlsJqbcYglorac4vqsnmFWIcr0joFEIPIN3p9gYIcHwhzF-uuHhOuGQP9yzU6hbS9dc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine/posts/2344443932491785?__xts__%5B0%5D=68.ARC-EyXZPG8iK2wmSJY4ItLaa7pt23y36JJ12CPv6Ern79p_QPNm5C8Lbo0zrJuBPMwIJ3deriVWfZRM6l0aU6kvkLT2D41EYjIp1leOepm_6K9NlxJInGX4iB9Qj8oBbERXewkXlgf5Wf6AYq5z8IDJnUmGDOLH5hfjpTlCiy_1dHWdgBlnMkplaND1k34_bQZvyrR9d4Cf8_OTq54iGDrNNaQyxXRJmT09_fbt9K8Fip9DNhvfITn2T7g-PWX4UoFGsq7zBXNyPnIxOJV_n5V1mXoYcC3sbiLyk5jM6IGWXLoJ7NM-TQ-iNvKnZkVrsVOO97C8wSDkrQ9Mos5_PBGGegSyKP-CsD3KlY863y6p0X6AY9FIbD8PXsGhVWwfCFRTZRDhY2OriY9DOpBRNmdVjKlVZ0GnzZMR6l6ns2EtR2bxrRL8oTyQRT_7veshjUdXVdHI7pTMpcopR-vJxWE_j0VqdaCEKPU8971okk24tAeWwDubkVh4Fg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/photos/a.268066543828700/276163253019029/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDP8_CsEV7jEgRSVhjVHPwQNoTTFUBYbLo-ISYJLZKv4WSoSHewic5ir7rczXOkzbDwQ8_jtj5pz-90v-itROWCoJpkrc0la4TfzHD8xg_8h-ec4zR70mqk0174EWmg-u20NPuOS5M0wHoBt88lZ0DDtYBQibOFD7CYXKBjJKhlAB6yvb0Y8KLf5GO_ag74VfcNBfm0_GD-vPL9_YELnv3HUaWpHbvpNSDdz3cjj5TX9sYGlXOg0aKhqxhI_KyfFwdl2fog8a_iMk1M2z6p8EQAHqOF3K9bt2ln6Ez30T9UvCGuELxwZJFeng8rY4Gy4Vl1SJh9PUfPxg3iZzVR_Eo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/posts/297301340905220?__xts__%5B0%5D=68.ARDMnKcFhlPbvms0U1C3dPPIlzCSRrWFD1E-kUKn6YRG4--L3tPQTJljulqm1xuOaIjQvpfRnLyzACcuO5r8HxRV3pj1jSgv57jEM3e7kuyfnREqJVACWHGbVAazNg1T_rSpKGtnENIc1wIVAzCh3MrJqlaalCzaPUnHBwq3cYAFCAK7PPY5tQfRT9J6RE3umMr4CROD8xRtRavimuIk1yHlHL6NrjJIf55aAHHV_9zPG6zcnea2983Gu5WwmCLAobatneJ3kiGiaQDHy4mvk8Tq2QIX47VFIQLJ5T7qluIH12rVNTlhyMRGg0jeAyePs1gVPl82oCwh-qcfzheo37M&__tn__=-R
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роботи студентів в юридичній клініці) допускає можливі форми практики в 

юридичній клініці, що допустимі навіть у поліцейському виші: 

 направлення на практику в юридичну клініку лише студентів (не 

курсантів); 

 включення завдань роботи у юридичній клініці до завдань практики 

курсантів та студентів із врахуванням якості цієї роботи при оцінюванні. 

 

4. Зарахування навчального навантаження за роботу в юридичній клініці  

Робота в юридичній клініці (участь у наданні юридичних консультацій, у 

проведенні правопросвітніх занять, проведення додаткових (факультативних) 

занять в юридичній клініці) не зараховується у навчальне навантаження 

залучених викладачів-кураторів. Однак у материнському навчальному закладі -

НАВС - існує Положення про щорічне оцінювання й встановлення рейтингу 

діяльності науково-педагогічних працівників, схвалене рішенням Вченої ради 24 

квітня 2018 р. Відповідно до додатку 7 Положення робота в юридичних клініках 

Академії (за навчальний рік) зараховується у кількості 30 балів куратору 

юридичної клініки та 10 балів викладачу-консультанту. Пункт 4.1 Положення 

передбачає, що рейтингова інформація використовується для стимулювання 

науково-педагогічних працівників (при преміюванні, встановленні надбавок, 

встановленні мінімального обсягу навчального навантаження на навчальний рік, 

представленні до присвоєння почесних звань, обрання за конкурсом тощо).  

  

Витяги із Положення про щорічне оцінювання й встановлення рейтингу діяльності 

науково-педагогічних працівників, схвалене рішенням Вченої ради НАВС від 24 квітня 2018 
  

 

 

 

 

Приклад зарахування балів у обсяг виконаної 

роботи викладача 

Крім того, дослідження функціональних обов’язків викладачів-кураторів 

юридичної клініки свідчить про їх безпосередню залученість до роботи ЮК (п. 2 

першого розділу Звіту).  
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Отже, можна зробити висновок, що хоча формально до навчального 

навантаження викладачів-кураторів робота в юридичній клініці не 

зараховується, така діяльність впливає на рейтинг науково-педагогічного 

викладача НАВС та стимулювання його діяльності у вигляді преміювання, 

відзнак і т.п.  

Системний аналіз названих внутрішніх документів НАВС та 

адміністративно-організаційних, звітних та ін. внутрішніх документів ЮК 

(журналу обліку юридичних консультацій, журналу проведення 

правопросвітницьких та профорієнтаційних заходів та ін.) свідчить про те, що 

варто оцінити роботу ЮК за  цим критерієм у два бали. 

Зараховано 2 бали з 4 можливих 

Рекомендації: 

1) 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. 

2) 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.  

3) 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). 

4) за керування практикою — десять годин навчального 

навантаження за кожний тиждень практики (позааудиторні заняття). 

5) 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. 

6) Відмітимо, що навантаження за керування практикою в юридичній 

клініці (крім післядипломної освіти) зараховується не працівникам 

юридичної 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. 
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Зараховано балів

50%

Не зараховано …

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 "Феміда" надала за останній повний календарний рік 

перед моніторингом 32 консультації. Консультації надавалися регулярно: усі 

місяці крім періоду канікул та сесій (крім січня, липня, серпня, грудня 2018). 

Згідно Реєстру юридичних клінік України у ній працювало 42 студенти, отже 

кількість справ на кожного студента на рік менше однієї при нормі 3 згідно 

моніторингового інструменту.  

Зараховано 2 бали з 3 можливих 

Рекомендуємо при плануванні кількості роботи у консультуванні 

враховувати персональну задіяність студентів, для цього розширювати 

способи залучення клієнтів, практикувати різні організаційні форми 

(планування консультації на вирішення двома студентами, нові галузі 

консультування, додаткові приймальні тощо).  

 

2. Документальне забезпечення діяльності юридичної клініки з 

юридичного консультування 

2.1. Журнал обліку звернень клієнтів 

Журнал обліку звернень у юридичній клініці "Феміда" ведеться з вересня 

2017 (з моменту визначення нового керівника юридичної клініки). Журнал 

убезпечений від недобросовісного ведення через наскрізну нумерацію справ. 

Записи у журналі регулярні: є записи в усі місяці крім періоду канікул та сесій 

(крім січня, липня, серпня, грудня 2018). 

Зараховано 1 бал 

 

2.2. Архів завершених справ. 

Архів завершених консультацій ведеться у паперовому вигляді: 

файли/справи. Однак папки-скоросшивачі зі справами не названі за періодами і 

знайти справи не дуже просто за спостереженнями (вказівником пошуку є номер 

справи згідно до журналу обліку справ юридичної клініки).  

Вибірково перевірені близько десяти справ і лише одна з них оформлена з 

помилкою, яку моніторингова група вважає технічною і не знижуючою 

ґрунтовний підхід юридичної клініки до обліку справ. 



26 

 

 
Фото сторінки з паперового архіву 

Зараховано 1 бал 

Форми роботи з архівом справ вирішуються кожною юридичною 

клінікою на власний розсуд, проте неефективний архів блокує загальну якісну 

роботу юридичної клініки. Рекомендуємо розглянути та адаптувати під свої 

потреби один із підходів: електронний архів за прізвищем клієнтів 

(детальніше див. звіт моніторингу Університету митної справи та 

фінансів), онлайн-архів, що поєднує облік звернень та надані консультації 

(детальніше див. звіт моніторингу НУ “Одеська національна юридична 

академія”).   

 

2.3. Друковані консультації 

Юридична клініка на Прикарпатському факультеті НАВС не практикує 

друкованих юридичних консультацій, ведучи їх у письмово від руки 

(заповнюючи бланк консультації).  

 
Фото консультації 

У випадку складання процесуальних документів ці документи складаються 

друковано. 

Вважаємо письмові консультації формою належного обліку і контролю 

надання правової допомоги, однак недостатньо ефективною. 

Зараховано 1 бал 

Поважаючи самостійне визначення управлінських практик все ж 

вважаємо використання практики написання юридичних консультацій від 

руки архаїзмом, від якого варто відмовитись. Навпаки, сучасні підходи, це 

https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-monitoryng-YUK-Univ-Mytnoyi-spravy-Dnipro-2018.pdf
https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-monitoryng-YUK-Univ-Mytnoyi-spravy-Dnipro-2018.pdf
https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-Odesa-NYUA-2018.pdf
https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-Odesa-NYUA-2018.pdf
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збільшення автоматизованої складової юридичної допомоги, таких як 

ведення онлайн-систем обліку та узагальнення консультацій, використання 

ботів для роботи із прецедентами, підготовки документів. 

Підхід, який рекомендується Асоціацією щодо форм консультування: 

1) правова інформація або правова консультація (перший тип 

передбачає лише коротку відповідь типу витягу із законодавства, зазначення 

якого органу повноваження зачіпає питання клієнта, надання шаблонного 

(типового) договору тощо; другий вже має елемент правового аналізу, 

висновку щодо групи норм аналізу практики тощо). Обидва типи 

консультування надаються друковано; 

2)  залежно від потреби до правової консультації може додаватись 

правовий або процесуальний документ, складений до конкретної справи (не 

шаблонний). Процесуальний документ – документ щодо звернення до суду. 

Правовий документ – будь-яке інше звернення, акт, протокол, договір у 

справі. Такий документ не складає окремого типу консультації і готується 

як додаток до архіву; 

3) у випадку представництва інтересів клієнтів процесуальних 

документів може бути декілька. Усі води додаються до архіву справ. 

Юридична клініка самостійно визначає форму обліку таких типів правової 

допомоги.  

В будь-якому разі варто у журналі та/або у архіві справ мати зрозуміле 

зазначення типу юридичного консультування 

 

2.4. Погодження консультацій з викладачем-куратором  

Факт погодження консультації викладачем-куратором відзначається у 

картці роботи над справою, а також у журналі обліку справ. Однак картка роботи 

над справою та журнал не містить самої консультації. Як зрозуміло із 

спілкування з персоналом юридичної клініки – де-факто перевірка полягає у 

усному переказі рішення у справі, більше уваги приділяється складеним 

правовим документам (однак без підпису викладача-куратора про погодження).  

 
Фото картки роботи над справою 

Моніторингова група вважає, що перевірка якості консультації має 

засновуватись на повній друкованій консультації, адже це складний 

інтелектуальний процес, що потребує уважності до кожної деталі і підхід 

юридичної клініки "Феміда" до перевірки справ не може бути сприйнятий як 

достатньо уважний. 

Бал не зараховано 
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Юридичній клініці рекомендується посилити контроль за роботою 

студентів, в частині погодження кураторами друкованих консультацій та 

процесуальних документів (позовні заяви, скарги), які розроблено 

студентами та надаються клієнтам. 

 

2.5. Відповідність кількості консультацій у анкеті юридичної клініки  

У анкеті юридичної клініки "Феміда" у Реєстрі юридичних клінік України 

2018 зазначено 20 наданих консультацій у звітному періоду (2017 році), тоді як 

у журналі обліку справ юридичної клініки зазначено 26. Це складає розбіжність 

більш як у допустимі 5%.  Незважаючи на фактичне перебільшення кількості 

справ, змістом критерію є чіткість управлінського підходу юридичної клініки і 

бал не може бути зараховано. 

Бал не зараховано  

 

2.6. Бонусний показник. Розрізнення у облікових документах різних форм 

правової допомоги. 

Наразі у журналі обліку справ юридичної клініки спеціальних поміток про 

вид наданої допомоги немає. 

Рекомендація АЮКУ полягає у введенні спеціальної позначки у 

документах про облік правової просвіти – правова інформація чи 

консультація надана клієнтові. Ці дані вимагається і у щорічній звітності. 

Варто впровадити цей механізм також у загальний організаційний 

документ юридичних клінік Національної академії внутрішніх справ. 

 

2.7. Бонусний показник. Безпосередній захист прав клієнтів. 

Юридична клініка "Феміда" практикує своєрідні форми безпосереднього 

правозахисту, коли складені процесуальні документи супроводжуються у судах 

та державних інституціях без безпосереднього представництва.  

Наприклад, у справі клієнта В., учасника бойових дій, шляхом письмових 

звернень та судового позову, поданого особисто клієнтом вдалося добитися 

успішного рішення про визнання отриманої інвалідності під час виконання 

обов’язку із захисту Батьківщини та отримати державну грошову допомогу у 

обсязі близько 1,5 млн. 

Рекомендується розвивати цей напрям, широко висвітлюючи його 

результати в жанрі історій успіху. За результатами наявних досягнень 

пропонується узгодити з інформаційним менеджером АЮКУ формат та 

підготувати публікацію/ї у ЗМІ.  

Водночас, варто пам’ятати, що безпосередній правозахист лише 

доповнює напрям юридичного консультування, рекомендації щодо якого 

надані у цьому розділі. 

 

3. Якість юридичного консультування у юридичній клініці 

3.1. Бонусний показник. Перевірка наданих консультацій 

Вибірковий аналіз справи клієнта Г. показав, що консультація дуже 

коротка, і оцінити її якість складно.  
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Рекомендується у тексті консультації відмічати, крім самого бачення 

юридичної клініки, посилання на норми законодавства, можливі шляхів 

вирішення включно з несудовими, розписувати їхні особливості з оцінкою 

відповідності очікуванням клієнта. 

 

3.2. Бонусний показник. Дотримання рекомендованих процедур 

інтерв'ювання та консультування. 

Під час моніторингу змодельовано прийом клієнта, який здійснювався 

консультанткою юридичної клініки, а роль клієнтки відіграв монітор. За 

спостереженнями прийом клієнта відбувався впевнено, що свідчить про 

існування таких навичок у консультантів. Ключова інформація отримана, 

алгоритми прийому і отримання інформації були продемонстровані. 

Аспекти, які можна покращити (рекомендації): 

1) алгоритм консультування: більше уваги приділити більше уваги 

встановленню психологічного контакту, розповісти про принцип 

конфіденційності; 

2) організаційний рівень: на погляд моніторингової групи у міні-

кабінетах з позиції зручності роботи та посилення конфіденційності варто 

встановити напівпрозорі двері зі скла або пластику; 

3) управлінський рівень: більше відпрацювати роль студента-

консультанта і його домінуючу роль у відносинах консультування з 

викладачем-куратором. Викладач має бути радником у процесі надання 

консультацій, це типова модель діяльності юридичної клініки, яку варто 

розвинути; 

4) рівень навичок консультанта: тренувати у курсантів навички 

прийняття різноманітної інформації, зокрема у питаннях, з якими студент 

ще не стикався. 

 

 

  

Зараховано балів

62,5%

Не зараховано балів

37,5%

Підсумок за напрямом 

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

 

1. Систематичність та різноманітність правопросвітньої роботи юридичної 

клініки 

Аналіз матеріалів юридичної клініки “Феміда” ПФ НАВС та публікацій 

про проведені правопросвітні заходи свідчить про надзвичайну активність та 

достатню різноманітність у реалізації цього напрямку. У 2017-2018 та 2018-2019 

навчальних роках заходи проводились щомісячно, за винятком періоду канікул. 

Юридична клініка проводить як класичні уроки, так і використовує 

інноваційні форми для проведення заходів з Практичного права для школярів 

Івано-Франківської області та правових зустрічей з особами похилого віку 

(наприклад, в Івано-Франківському геріатричному пансіонаті). 

Також, юридична клініка долучається до проведення заходів в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 

України “Я МАЮ ПРАВО!” та під час проведення заходів розповсюджують 

інформаційні матеріали, виготовлені Міністерством юстиції України та  

Головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області, в 

рамках зазначеного проекту. 

 
Слід відзначити, що правопросвітні заходи проводяться не тільки для 

зовнішньої від факультету аудиторії, але й для курсантів факультету, зокрема за 

участю працівників відділів поліції Івано-Франківської області. 

Так, протягом 2017/2018 навчального року юридичною клінікою 

проведено 23 правоосвітні заходи, а протягом 2018/2019 навчального року - 21 

правоосвітній захід. 

Серед дистанційних форм роботи юридична клініка практикує 

розміщення тез доповідей на правову тематику консультантів у збірниках 

матеріалів міжвузівських науково-теоретичних конференцій, які проводяться 

щорічно. 

Також про різноманітність правопросвітньої роботи юридичної клініки 

свідчить практикування таких форм як лекції, презентації, інтерактивні заняття, 

квести, відеоролики, специфічної аудиторії – особи у місцевому геріатричному 

пансіонаті, регіональних особливостей – робота з учнівською молоддю у 

навколишніх сільських населених пунктах та з учасниками Угорського 

культурного центру. 

Зараховано 3 бали з 3 можливих 

 Рекомендація: розглянути можливість запровадження (активізації) 

таких форм дистанційної правоосвітньої роботи з цільовими групами, як: 

Приклади 

правопросвітніх 

презентацій, які 

розробляють 

консультанти 

юридичної клініки  

"Феміда" НАВС 
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розміщення консультацій у місцевих ЗМІ, періодичні правопросвітні виступи 

на радіо або телебаченні; запис та поширення відеоблогів або роликів із 

соціальних питань тощо. 

Рекомендуємо також приділяти більшої уваги новаційним формам 

типу street law (див. детальні розробки Асоціації з цього питання: 

https://legalclinics.in.ua/biblioteka/pravova-prosvita/). Також доречно розвивати 

власні оригінальні програми правопросвіти. Напрацювання щодо прав 

людини в школах варто опублікувати і використовувати у подальшій 

безпосередній правовій просвіті. 

 

2. Документальне забезпечення правопросвітньої роботи юридичної 

клініки 

2.1. Документація юридичної клініки про заходи безпосередньої роботи з 

аудиторією 

Досліджувалися форми обліку правопросвітніх заходів за 2017 рік, щодо 

якого подана анкета юридичної клініки “Феміда” до Реєстру юридичних клінік 

України 2018. У анкеті зазначено про 12 лекцій та виступів перед аудиторією, 13 

правопросвітніх занять та 9 тренінгів. 

Аналіз фактичних підтверджень заходів показав, що 17 заходів 

підтверджені записами у журналі правоосвітньої роботи, ще три – у публікаціях 

на сайті НАВС (див. напр. https://f3.naiau.kiev.ua/news/profilaktichna-robota.html). 

Крім того 4 заняття з Угорським культурно-освітнім центром підтверджуються 

отриманою подякою та звітом про роботу юрклініки.  

 
Фото подяки Угорського 

центру 

 
Фото сторінки журналу 

правової освіти 

 

Також при поданні звіту відмічені як виступи (безпосередня 

правопросвіта) 8 статей студентів юридичної клініки у збірнику публікацій 

наукової конференції НАВС, які правильно рахувати дистанційними формами 

правопросвіти. 

Отже, при потребі підтвердити 26 заходів документально підтверджено 24, 

що складає значно менше ніж 2/3 допустимої розбіжності. 

У 2018 та 2019 роках система обліку правопросвітніх заходів 

оптимізована: інформація про переважну більшість заходів, які проводить 

юридична клініка, обліковується у формі публікацій у новинній рубриці сайту 

ПФ НАВС, на сторінках юридичної клініки "Феміда" в соціальних мережах 

"Facebook" та "Instagram". Наявні також графіки проведення правоосвітніх 

https://legalclinics.in.ua/biblioteka/pravova-prosvita/
https://f3.naiau.kiev.ua/news/profilaktichna-robota.html
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заходів консультантами (курсантами) юридичної клініки "Феміда" в 

загальноосвітніх школах міста Івано-Франківська  та Івано-Франківської області, 

які складаються що семестру. Проведені правоосвітні заходи обліковуються у 

Журналі правоосвітницької роботи із зазначенням інформації про дату, зміст та 

форму заходу та складаються довідки про проведені заходи. 

  
Зараховано 1 бал 

Рекомендуємо відмовитись від практики записувати у одну строку 

журналу більше ніж один правопросвітній захід.  
 

2.2. Документація юридичної клініки про заходи дистанційної роботи з 

аудиторією. 

Як зазначено у попередньому пункті, у звітному періоді виявлено 

помилково записані до безпосередніх заходів правопросвіті 8 тез виступів 

курсантів юридичної клініки на конференції НАВС. Збірник конференції 

зберігається в юридичній клініці. 

Зараховано 1 бал 

Рекомендуємо розвинути форми заходів дистанційної правопросвіти: 

впровадити блоги, відео, консультації у публіцистичному стилі тощо. 

Дистанційні форми правопросвітніх заходів на відміну від 

безпосередніх занять не підтверджуються графіками. Їх найефективніша 

форма – копії матеріалів (наприклад, публіцистичних статей у ЗМІ) та 

повідомлення про їх проведення на інтернет-ресурсах. 

 

3. Якість організації заходів правової просвіти юридичної клініки 

3.1. Перевірка і допомога викладача-куратора у підготовці 

правопросвітнього заняття. 

Розроблені консультантами плани та зміст занять погоджуються 

керівником юридичної клініки. 

 

Приклад графіків 

проведення 

правоосвітніх заходів 

та зразок складених 

довідок про 

проведений захід 
 



33 

 

 
Фото погодженого методичного матеріалу 

Зараховано 1 бал 

Рекомендація: бажано впроваджувати сценарії інтерактивних занять 

поступово зменшуючи кількість лекцій. 

 

3.2. Механізм формування достатньої компетентності студентів юридичної 

клініки до проведення правопросвітніх занять 

3.2.1. Щорічне системне навчання для студентів підготовці та проведенню 

правопросвітніх занять 

Юридична клініка “Феміда” щосеместрово проводить збори із 

затвердженням тематики та поясненням особливостей роботи з різними 

аудиторіями слухачів своїх правопросвітніх занять. 

 
Фото сторінок протоколів про затвердження методматеріалів 

Зараховано 1 бал 

 

3.2.2. Механізм апробації правопросвітніх занять перед їх проведенням  

В юридичній клініці "Феміда" діє механізм апробації правопросвітніх 

занять, який полягає в обговоренні, коригуванні та погодженні плану та змісту 

заходу, запропонованих консультантантами – з керівником юридичної клініки. 

Результатати таких обговорень відображаються у спеціальних протоколах. 

Також зі спілкування з курсантами та керівником юридичної клініки 

стало відомо про неформальні апробації правопросвітніх занять з типових тем. 

Зараховано 1 бал  
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4. БОНУСНИЙ ПОКАЗНИК. Якість  занять правової просвіти юридичної 

клініки. 

Під час моніторингу учасники групи відвідали правопросвітнє заняття 

щодо тематики булінгу та відповідальності за нього. Заняття супроводжував 

викладач-куратор, який також брав участь у ньому поряд зі студентами. Під час 

заняття використовувалися як інформаційні підходи, так і ігрові елементи, 

форми зворотнього зв’язку.  

 
Фото з правопросвітнього заняття 

Під час подальшого спілкування зі студентами і викладачами з’ясувалося, 

що у цій юридичній клініці формулюються авторські методи проведення 

правопросвіти, які підбираються з урахуванням віку і знань аудиторії. Зокрема 

проведено правовий квест щодо ознайомлення з особливостями роботи різних 

поліцейських професій, що проводився з близько стома учасниками одночасно. 

В процесі покрокового квесту учні змінювали локації, розгадували ребуси, 

вирішували прості завдання та практикували інші форми інтерактивної роботи. 

Відмітимо, що практика розробки авторських методик є вищим рівнем 

майстерності юридичних клінік у правовій просвіті. 

Рекомендуємо розширювати портфель методів, зокрема 

інтерактивних, навіть інформативні елементи подавати у формі ігор, 

широкого залучення аудиторії до обговорення. Перелік і опис інтерактивних 

методів та готові до застосування сценарії занять можливо завантажити 

у рубриці "Правова просвіта" у бібліотеці на сайті Асоціації юридичних 

клінік України.  

 

  

Зараховано балів

100 %Не зараховано балів 

0%

Підсумок за напрямом 

"Правопросвітня діяльність в юридичній клініці"

https://legalclinics.in.ua/biblioteka/pravova-prosvita/
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