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ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:  вибіркова  Форма навчання:  денна / заочна    

Освітній ступінь:  бакалавр / молодший бакалавр      

Галузь знань:   08 Право          

Спеціальність:   081 Право          

Освітня програма:  Право         

Рік навчання:  2023-2024                  Семестр:   3-8      

Кількість кредитів (годин) денна:  4   (120 год.:  24 - лекції;  24  - семінарські/ 

практичні/лабораторні/індивідуальні;   72  - самостійна робота) 

Кількість кредитів (годин) заочна:  4   (120 год.:  6 - лекції;  6  - семінарські/ 

практичні/лабораторні/індивідуальні;   108  - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська        

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Анастасія Сергіївна         

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук , доцент 

кафедри права і соціальної роботи         

Кафедра: права і соціальної роботи         

Робочій e-mail: Metilnasty1@gmail.com        

Години консультацій на кафедрі: вівторок 16:10 – 17:30     

 

3. Опис та мета дисципліни 

Предмет. Клінічна юридична освіта є інтерактивним методом навчання 

студентів-юристів правовим навичкам, які необхідні їм для того, щоб стати 

компетентними, свідомими та етичними юристами. Значення цієї дисципліни  

навчити практичним умінням і професійній відповідальності студентів-юристів.    

Метою є підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів 

юридичних спеціальностей; забезпечення доступу представників соціально-

вразливих груп суспільства до правової допомоги; формування правової культури 

громадян; підготовка та навчання студентів у дусі дотримання поваги до 

принципів верховенства права, справедливості і людської гідності; впровадження 

в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у 

сфері юридичних послуг. 

Передумови виникнення: «Теорія держави і права України»; 

«Конституційне право України»; «Юридична деонтологія»; «Логіка». 

        Міждисциплінарні зв’язки: «Юридична психологія»; «Цивільне право 

України»; «Трудове право України»; «Сімейне право України»; «Екологічне 

право України». 



 

4. Результати навчання 

1.      Знання:   

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

 знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних 

інститутів; 

 знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини; 

 знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

2. Уміння:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві; 

 здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

 здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

3. Комунікація:  

 здатність працювати в команді; 

 здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

4. Автономність та відповідальність:  

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність бути критичним і самокритичним; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

 

5. Структура дисципліни для денної форми навчання  

 

Тема 1. Загальні положення про юридичну діяльність та юридичні 

клініки.       
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 



Лекція (4 год.): 

1. Поняття юридичної діяльності. 

2. Поняття та ознаки юридичної 

практики. 

3. Поняття та види правової 

допомоги. 

4. Юридична клінічна освіта. 

 

1. Конституція України (ВВР), 1996, № 30, ст. 

141. 

2. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 № 

34 Ст. 567. 

3. Закон України «Про засади державної мовної 

політики» від 03.07.2012 р. // ВВРУ 2012. № 44.  

Ст. 345. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Поняття юридичної діяльності. 

2. Поняття юридичної практики. 

3. Юридична клінічна освіта, поняття 

та сутність діяльності юридичної 

клініки. 

4. Сучасні тенденції розвитку 

юридичної клінічної освіти в Україні. 

5. Завдання клінічної юридичної 

освіти. 

6. Принципи діяльності юридичної 

клініки. 

1. Андреечев И.С. Организация и управление в 

юридической клинике. Схемы // Менеджмент и 

развитие юридических клиник. Материалы 

семинара для преподавателей юридических 

клиник. Апрель 2012 г. Санкт-Петербург. 

2. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 

№ 34- Ст. 567. 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат (до 5 хвилин 

усний захист) за двома питаннями з 

переліку та презентувати на занятті. 

1. Стандарти    юридичної   клінічної   

освіти    юридичних клінік України. 

2. Організаційно-правові   форми   та   

структура   юридичних клінік України. 

3. Організація   діяльності   юридичної   

клініки   при   ВНЗ України. 

4. Права та обов'язки студентів-

консультантів у юридичній клініці. 

5. Юридичні клініки України та інших 

держав. 

1.Галай А.О., Стаднік В.В. „Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник". - К.: Атака, 2005. - 280 с. 

2.Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О. «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2003. 126 с. 

3.Герати Томас Ф. «Кратний обзор исторического 

развития клинического образования в 

Соединенных Штатах Америки» // Проблеми и 

перспективи клинического юридического 

образования в Республике Беларусь. Материалы 

семинара 12-13 апреля 2010 г. Минск. 

4. Гутников Аркадий «Юридическая клиника 

(тезисы)» // Клиническое юри-дическое 

образование. Материалы семинара для 

преподавателей 14-18 декабря 2010 С.Петербург. 

Тема 2. Організаційні, правові та управлінські елементи юридичної клініки 

ІДГУ. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основні типи управління юридичною 

клінікою. 

2. Мета і завдання юридичної клініки. 

3. Управління персоналом юридичної 

клініки. 

4. Особливості управлінської структури 

1. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. 

2. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова 

допомога: монографія / М.Т. 

Лоджук.  Одеса: Фенікс, 2015. 328 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-17


юридичної клініки ІДГУ. 

5. НПА, що регулюють діяльність 

юридичної клініки ІДГУ. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основні типи управління юридичною 

клінікою. 

2. Мета і завдання юридичної клініки. 

3. Управління персоналом юридичної 

клініки. 

4. Особливості управлінської структури 

юридичної клініки ІДГУ. 

5. НПА, що регулюють діяльність 

юридичної клініки ІДГУ. 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

2. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити схематично: 

- Структуру управління 

юридичною клінікою ІДГУ; 

- ієрархію НПА, які 

регламентують діяльність 

юридичної клініки. 

1. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації діяльності / [С. В. 

Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. 

Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. 

НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса: Фенікс, 

2014. – 126 с. 

2. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. 

Тема 3. Професійна етика і корпоративна культура в діяльності 

юридичної клініки.   
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.   Професійна етика юриста. 

2. Професійна культура. 

3. Корпоративна етика. 

4. Професійний дрес-код. 

 

1. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 

№ 34- Ст. 567. 

2. Закон України „Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність" від 05.07.2012 р. // 

ВВРУ -2012. - № 34. - Ст. 62. 

3. Закон України „Про засади державної мовної 

політики" від 03.07.2012 р. // ВВРУ -2012. - № 

44. - Ст. 345. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затверджен¬ня Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Підстави виникнення і призначення 

професійної етики юриста. 

2. Сутність професійної етики юриста. 

3. Професійна етика адвокатської 

діяльності. 

4. Етичні аспекти ведення справи 

клієнта.  

5.Конфіденційність в роботі юриста. 

1. Ассоциация клинического юридического 

образования. Элементы жизнеспособности 

юридических клиник и их планирование // 

Материалы Всеукраинского научно-

практического семинара-тренинга. 14-16 

октября 2012 г. Киев. 

2.Байков А.В., Васильєв А. и др. «Юридическая 

клиника: опыт практического обучения 

юристов» Санкт-Петербург: «Равена», 2009. - 

366 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти етичний кодекс юридичної 

клініки ІДГУ, в якому будуть розкриті 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затверджен¬ня Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 



основні моральні, культурні та етичні 

елементи діяльності. 

 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

2. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації 

діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. 

І. Пашковський, М. Т. 

Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН 

України С. В. Ківалова. 

Одеса: Фенікс, 2014.  126 с. 

3. Етичний кодекс юридичних клінік України: 

прийнятий Асоціацією 

юридичних клінік України 25.08.2005 р. 

Тема 4. Діловодство та документування в юридичній клініці   
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та види документів 

правового характеру. 

2. Поняття та види документів 

процесуального характеру. 

3.Нормативно-правове забезпечення 

діловодства та документування. 

4. Основні реквізити документів. 

5. Вимоги до змісту та форми 

документа. 

 

1.Брьшцев В.Д., Чернухин В.Г. Защита прав и 

законных интересов человека в уголовном 

судопроизводстве (судебные прецеденты, 

комментарии практики, образцы процессуальных 

документов) Брьшцев В.Д., Чернухин В.Г. 

Харьков: Ксилон, 2011.  420с. 

2.Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. К.: Юрінком Інтер, 

2012. 288 с. 

3.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник.  

К. 2010: Юрінком Інтер. 400с. 

4.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України.  К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 432с. 



Семінарське заняття (2 год.): 

1. Етапи складання юридичного 

документу 

2. Юридична аргументація: поняття та 

види. 

3. Використання логічних прийомів в 

процесі створення юридичних 

документів. 

4. Правила юридичної техніки при 

укладенні договору. Особливості 

написання позовної заяви, претензії, 

заяви, скарги. 

5. Етика юридичного письма. 

1.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України.  К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 432с. 

2.Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні 

методики викладання правопросвітній 

діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-

методичний посібник / За ред. А.О. Галая.  К.: 

Атіка, 2006. 124с. 

3.Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обучения. М., 2011. 

4. Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний 

посібник / А.О. Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. 

Муранова.  К.: НТЦ Юридичної 

клінічної освіти (юридична клініка), 2013.  32 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти скаргу, заяву, лист та 

звернення. 

1.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник.  

К. 2010: Юрінком Інтер. 400с. 

2. Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012.  126 с 

3. Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний 

посібник / А.О. Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. 

Муранова.  К.: НТЦ Юридичної 

клінічної освіти (юридична клініка), 2013.  32 с. 

Тема 5.  Юридичне консультування та інтерв’ювання, як невід’ємний 

процес роботи клініки.  
 Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Правила проведення 

консультування клієнта. 

2. Правила проведення переговорів. 

3. Інтерв’ювання клієнта.  

4. Зустріч клієнта.  

5. Попереднє знайомство та 

налагодження контакту з клієнтом. 

1. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты 

по уголовным делам. М, 2012. 

2. Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. К.: Юрінком Інтер, 

2012. 288 с. 

3. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник.   

К. 2010: Юрінком Інтер.400с. 

4. Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України.  К.: 



Юрінком Інтер, 2012. 432с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Завдання юриста при проведенні 

інтерв’ювання. 

2. Професійні навички, що підвищують 

ефективність інтерв’ювання. 

3. Психологічні та етичні аспекти 

інтерв’ювання та консультування 

клієнтів. 

 

1. Галай А.О., Стаднік В.В. „Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник". - К.: Атака, 2005.  280 с. 

2. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова 

допомога: монографія / М.Т. Лоджук.  Одеса: 

Фенікс, 2015.  328 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти презентацію на тему 

«Консультування та інтерв’ювання: 

відмінності та схожості» 

1. Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні 

методики викладання правопросвітній 

діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-

методичний посібник / За ред. А.О. Галая.  К.: 

Атіка, 2006.  124с. 

2. Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обучения. М., 2011. 

3. Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012.с126  

Тема 6. Отримання інформації та вироблення позиції по справі. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Вироблення позиції по справі. 

2. Етапи вироблення та реалізації 

позиції по справі 

1.Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. -К.: Юрінком Інтер, 

2012. -288 с. 

2.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. - 

К. 2010: Юрінком Інтер.-400с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Фактори, що впливають на 

формування позиції у справі. 

2. Етапи формування та реалізації 

позиції у справі.  

 

3.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; Коментар 

/Академія адвокатури України. - К.: Юрінком Інтер, 

2012. -432с. 

4.Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні методики 

викладання правопросвітній діяльності» : 

Тренінговий комплекс: Навчально-методичний 

посібник / За ред. А.О. Галая. - К.: Атіка, 2006. - 

124с. 

5.Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обуче-пния. М., 2011. 



Завдання для самостійної роботи: 

Ознайомтеся із відмінностями 

реалізації позиції по кримінальним та 

цивільним справам. Вміти їх розкрити 

та пояснювати. 

6.Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012. - 126 с 

7.Гэри С. Гилдин „Стратегия судебного 

разбирательства: позиция по делу: замечания и 

комментарии" http.V/www.lawclinic.ru 

Тема  7. Аналіз матеріалів справи (доказів).  
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Аналіз фактичних обставин справи. 

2. Методи та принципи аналізу 

матеріалів справи (доказів).  

3. Допустимість та належність 

доказів.  

 

1.Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. -К.: Юрінком Інтер, 

2012. -288 с. 

2.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. - 

К. 2010: Юрінком Інтер.-400с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Значення аналізу справи. 

2. Збір фактичної інформації. 

3. Аналіз доказової бази справи. 

4. Класифікація доказів. 

5. Допустимість доказів - належність, 

достовірність, достатність. 

3.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України. - К.: 

Юрінком Інтер, 2012. -432с. 

4.Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні 

методики викладання правопросвітній 

діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-

методичний посібник / За ред. А.О. Галая. - К.: 

Атіка, 2006. - 124с. 

5.Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обуче-пния. М., 2011. 

Завдання для самостійної роботи: 

Наведіть приклади доказів, розкрийте 

сутність та роль їх доказовості у вигляді 

презентації. 

6.Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012. - 126 с 

7.Гэри С. Гилдин „Стратегия судебного 

разбирательства: позиция по делу: замечания и 

комментарии" http.V/www.lawclinic.ru 

Тема 8. Методика вирішення галузевих правових питань. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Загальні закономірності вирішення 

юридичною клінікою галузевих 

правових питань.  

2.Ознайомлення з матеріалами 

галузевих справ:  

- ознайомлення з інформацією та 

документами у справі;  

1. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації діяльності / [С. В. 

Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, 

М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. 

НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса: 

Фенікс, 2014. – 126 с.  2.Галай А. О. Недержавні 

організації юридичного спрямування як 

учасники публічного управління / Андрій 



- уточнення питань, які потрібно 

вирішити. 

Олександрович Галай: [Монографія]. – К.: КНТ, 

2015. – 408 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Опрацювання цивільно-правових 

питань. 2. Опрацювання сімейних 

справ. 

3.Опрацювання справ із вирішення 

трудових питань.  

4.Сутність та перспективи 

альтернативного вирішення спорів.  

1.Maksym Lodzhuk. Legal Clinics in Ukraine: from 

Legal Education to Legal Practice : monograph / 

Lodzhuk Maksym. – Оdesa: Feniks, 2016. – 98 p. 9.  

2.Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний посібник / А.О. 

Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. Муранова. – К.: 

НТЦ Юридичної клінічної освіти (юридична 

клініка), 2013. – 32 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати коротку (до 5 хвилин) 

доповідь за одним питанням з 

переліку та презентувати на занятті. 

1. Опрацювання адміністративних 

справ.  

2. Опрацювання кримінально-

правових справ 

3. Переговори, медіація та інші 

шляхи вирішення спорів 

альтернативними (позаінституційними) 

способами. 

1. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації діяльності / [С. В. 

Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, 

М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. 

НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса: 

Фенікс, 2014. – 126 с.   

2.Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний посібник / А.О. 

Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. Муранова. – К.: 

НТЦ Юридичної клінічної освіти (юридична 

клініка), 2013. – 32 с. 

Тема 9. Консультування клієнта. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальна характеристика 

консультування. 

2. Методика підготовки до надання 

інформативно-консультативних послуг. 

3. Методика надання інформативно-

консультативних послуг. 

1. Єлов В.А. Формування окремих професійних 

навичок роботи з клієнтом у студентів 

юридичних 

факультетів. С. 50. 

2. Бідюкова М.С., Колесник М.О., Соловйова 

Л.М. Особливості роботи з клієнтом, який 

потребує допомоги 

в кримінальній справі: Навчальний посібник. – 

Суми, 2006.- С. 63. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Етапи успішного усного 

консультування: - підготовка до 

надання консультації;  

- роз’яснення змісту консультації; 

- ознайомлення з додатками;  

- завершення консультування.  

2.Підготовка до надання консультації. 

Конституція України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/9

6-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Цивільний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  

3. Цивільний процесуальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

Завдання для самостійної роботи: 

Написати лист-відповідь у вигляді 

проведення письмової консультації. 

Написати реферат на 1 тему: 

1. Особливості консультування 

вагітних жінок. 

2. Особливості консультування 

неповнолітніх. 

3. Особливості консультування осіб 

похилого віку. 

4. Сімейний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

5. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Тема 10. Представництво інтересів клієнта у різних інституціях 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Представництво інтересів клієнта в 

органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

2. Представництво інтересів клієнта в 

підприємствах, установах, організаціях 

всіх форм власності.  

3. Представництво інтересів клієнта в 

суді. 

1. Конституція України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/9

6-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Цивільний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  

3. Цивільний процесуальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Порядок пред'явлення позову. 

2. Складання апеляційної та 

касаційної скарги. 

3. Формулювання і обґрунтування 

позовних вимог.  

4. Формування відзиву на позовну 

заяву. 

4. Сімейний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

5. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть та юридично 

задокументуйте процес консультації та 

домовленості між сторонами про 

представництво інтересів особи у суді. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text  

7. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від 3 серпня 2006 року N 592. 

 

Структура дисципліни для заочної форми навчання  

Тема 1. Загальні положення про юридичну діяльність та юридичні 

клініки.       
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття юридичної діяльності. 

2. Поняття та ознаки юридичної 

практики. 

3. Поняття та види правової 

допомоги. 

4. Юридична клінічна освіта. 

 

1. Конституція України (ВВР), 1996, № 30, ст. 

141. 

2. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 № 

34 Ст. 567. 

3. Закон України «Про засади державної мовної 

політики» від 03.07.2012 р. // ВВРУ 2012. № 44.  

Ст. 345. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

Семінарське заняття (1 год.): 

7. Поняття юридичної діяльності. 

8. Поняття юридичної практики. 

9. Юридична клінічна освіта, поняття 

та сутність діяльності юридичної 

клініки. 

10. Сучасні тенденції розвитку 

юридичної клінічної освіти в Україні. 

11. Завдання клінічної юридичної 

1. Андреечев И.С. Организация и управление в 

юридической клинике. Схемы // Менеджмент и 

развитие юридических клиник. Материалы 

семинара для преподавателей юридических 

клиник. Апрель 2012 г. Санкт-Петербург. 

2. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 

№ 34- Ст. 567. 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-17


освіти. 

12. Принципи діяльності юридичної 

клініки. 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат (до 5 хвилин 

усний захист) за двома питаннями з 

переліку та презентувати на занятті. 

6. Стандарти    юридичної   клінічної   

освіти    юридичних клінік України. 

7. Організаційно-правові   форми   та   

структура   юридичних клінік України. 

8. Організація   діяльності   юридичної   

клініки   при   ВНЗ України. 

9. Права та обов'язки студентів-

консультантів у юридичній клініці. 

10. Юридичні клініки України та інших 

держав. 

1.Галай А.О., Стаднік В.В. „Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник". - К.: Атака, 2005. - 280 с. 

2.Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О. «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2003. 126 с. 

3.Герати Томас Ф. «Кратний обзор исторического 

развития клинического образования в 

Соединенных Штатах Америки» // Проблеми и 

перспективи клинического юридического 

образования в Республике Беларусь. Материалы 

семинара 12-13 апреля 2010 г. Минск. 

4. Гутников Аркадий «Юридическая клиника 

(тезисы)» // Клиническое юри-дическое 

образование. Материалы семинара для 

преподавателей 14-18 декабря 2010 С.Петербург. 

Тема 2. Організаційні, правові та управлінські елементи юридичної клініки 

ІДГУ. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

1. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. 

2. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова 

допомога: монографія / М.Т. 

Лоджук.  Одеса: Фенікс, 2015. 328 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

2. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник.  К.: Атіка, 2005. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити схематично: 

- Структуру управління 

юридичною клінікою ІДГУ; 

- ієрархію НПА, які 

регламентують діяльність 

юридичної клініки. 

1. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації діяльності / [С. В. 

Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. 

Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. 

НАПрН України С. В. Ківалова.  Одеса: Фенікс, 

2014.  126 с. 

2. Галай А.О., Стаднік В.В. Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник.  К.: Атіка, 2005. 

Тема 3. Професійна етика і корпоративна культура в діяльності 

юридичної клініки.   



Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.   Професійна етика юриста. 

2. Професійна культура. 

3. Корпоративна етика. 

4. Професійний дрес-код. 

 

1. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 02 червня 2011 р. // ВВРУ - 2011 

№ 34- Ст. 567. 

2. Закон України „Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність" від 05.07.2012 р. // 

ВВРУ -2012. - № 34. - Ст. 62. 

3. Закон України „Про засади державної мовної 

політики" від 03.07.2012 р. // ВВРУ 2012.  № 44. 

- Ст. 345. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Підстави виникнення і призначення 

професійної етики юриста. 

2. Сутність професійної етики юриста. 

3. Професійна етика адвокатської 

діяльності. 

4. Етичні аспекти ведення справи 

клієнта.  

5.Конфіденційність в роботі юриста. 

1. Ассоциация клинического юридического 

образования. Элементы жизнеспособности 

юридических клиник и их планирование // 

Материалы Всеукраинского научно-

практического семинара-тренинга. 14-16 

октября 2012 г. Киев. 

2.Байков А.В., Васильєв А. и др. «Юридическая 

клиника: опыт практического обучения 

юристов» Санкт-Петербург: «Равена», 2009. 366 

с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти етичний кодекс юридичної 

клініки ІДГУ, в якому будуть розкриті 

основні моральні, культурні та етичні 

елементи діяльності. 

 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затверджен¬ня Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від  3 серпня 2006 року № 592. 

2. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації 

діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. 

І. Пашковський, М. Т. 

Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН 

України С. В. Ківалова. 

Одеса: Фенікс, 2014.  126 с. 

4. Етичний кодекс юридичних клінік України: 

прийнятий Асоціацією 

юридичних клінік України 25.08.2005 р. 

Тема 4. Діловодство та документування в юридичній клініці   
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття та види документів 

правового характеру. 

2. Поняття та види документів 

процесуального характеру. 

3.Нормативно-правове забезпечення 

діловодства та документування. 

4. Основні реквізити документів. 

5. Вимоги до змісту та форми 

документа. 

 

1.Брьшцев В.Д., Чернухин В.Г. Защита прав и 

законных интересов человека в уголовном 

судопроизводстве (судебные прецеденты, 

комментарии практики, образцы процессуальных 

документов) Брьшцев В.Д., Чернухин В.Г. 

Харьков: Ксилон, 2011.  420с. 

2.Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. К.: Юрінком Інтер, 

2012. 288 с. 

3.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 



інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник.  

К. 2010: Юрінком Інтер. 400с. 

4.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України.  К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 432с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Етапи складання юридичного 

документу 

2. Юридична аргументація: поняття та 

види. 

3. Використання логічних прийомів в 

процесі створення юридичних 

документів. 

4. Правила юридичної техніки при 

укладенні договору. Особливості 

написання позовної заяви, претензії, 

заяви, скарги. 

5. Етика юридичного письма. 

1.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України.  К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 432с. 

2.Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні 

методики викладання правопросвітній 

діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-

методичний посібник / За ред. А.О. Галая.  К.: 

Атіка, 2006. 124с. 

3.Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обучения. М., 2011. 

4. Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний 

посібник / А.О. Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. 

Муранова.  К.: НТЦ Юридичної 

клінічної освіти (юридична клініка), 2013.  32 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти скаргу, заяву, лист та 

звернення. 

1.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник.  

К. 2010: Юрінком Інтер. 400с. 

2. Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012.  126 с 

3. Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний 

посібник / А.О. Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. 

Муранова.  К.: НТЦ Юридичної 

клінічної освіти (юридична клініка), 2013.  32 с. 

Тема 5.  Юридичне консультування та інтерв’ювання, як невід’ємний 

процес роботи клініки.  
 Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Правила проведення 

консультування клієнта. 

2. Правила проведення переговорів. 

3. Інтерв’ювання клієнта.  

4. Зустріч клієнта.  

5. Попереднє знайомство та 

5. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты 

по уголовным делам. М, 2012. 

6. Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. К.: Юрінком Інтер, 

2012. 288 с. 



налагодження контакту з клієнтом. 7. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник.   

К. 2010: Юрінком Інтер.400с. 

8. Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України.  К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 432с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

4. Завдання юриста при проведенні 

інтерв’ювання. 

5. Професійні навички, що підвищують 

ефективність інтерв’ювання. 

6. Психологічні та етичні аспекти 

інтерв’ювання та консультування 

клієнтів. 

 

1. Галай А.О., Стаднік В.В. „Організаційна та 

управлінська модель юридичної клініки в 

Україні: забезпечення якісного функціонування: 

Навчальний посібник". - К.: Атака, 2005.  280 с. 

2. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова 

допомога: монографія / М.Т. Лоджук.  Одеса: 

Фенікс, 2015.  328 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти презентацію на тему 

«Консультування та інтерв’ювання: 

відмінності та схожості» 

4. Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні 

методики викладання правопросвітній 

діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-

методичний посібник / За ред. А.О. Галая.  К.: 

Атіка, 2006.  124с. 

5. Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обучения. М., 2011. 

6. Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012.с126  

Тема 6. Отримання інформації та вироблення позиції по справі. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Вироблення позиції по справі. 

2. Етапи вироблення та реалізації 

позиції по справі 

1.Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. -К.: Юрінком Інтер, 

2012. -288 с. 

2.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. - 

К. 2010: Юрінком Інтер.-400с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Фактори, що впливають на 

формування позиції у справі. 

2. Етапи формування та реалізації 

позиції у справі.  

 

3.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; Коментар 

/Академія адвокатури України. - К.: Юрінком Інтер, 

2012. -432с. 

4.Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні методики 

викладання правопросвітній діяльності» : 

Тренінговий комплекс: Навчально-методичний 



посібник / За ред. А.О. Галая. К.: Атіка, 2006.  124с. 

5.Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обуче-пния. М., 2011. 

Завдання для самостійної роботи: 

Ознайомтеся із відмінностями 

реалізації позиції по кримінальним та 

цивільним справам. Вміти їх розкрити 

та пояснювати. 

6.Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012. 126 с 

7.Гэри С. Гилдин „Стратегия судебного 

разбирательства: позиция по делу: замечания и 

комментарии" http.V/www.lawclinic.ru 

Тема  7. Аналіз матеріалів справи (доказів).  
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (- год.): 

  Не передбачено навчальним планом 

1.Буркацький Л.К. Складання процесуальних 

документів на захист прав та інтересів громадян: 

Комент., позовні заяви, заяви,скарги: Навчальний 

посібник / Л.К. Буркацький. -К.: Юрінком Інтер, 

2012. -288 с. 

2.Буркацький Л.К. Захист цивільного права та 

інтересу: Методика складання документів, 

коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. - 

К. 2010: Юрінком Інтер.-400с. 

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

3.Варфоломеева Т.В., Гончаренко С.В. Науково-

практичний коментар до Закону України «Про 

адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; 

Коментар /Академія адвокатури України. К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 432с. 

4.Галай А.О., Стаднік В.В. «Інтерактивні 

методики викладання правопросвітній 

діяльності» : Тренінговий комплекс: Навчально-

методичний посібник / За ред. А.О. Галая. К.: 

Атіка, 2006. 124с. 

5.Гутников Аркадий Профессиональные навыки 

юриста: опит практического обучения // 

Профессиональные навыки юриста: опыт 

практического обуче-пния. М., 2011. 

Завдання для самостійної роботи: 

Наведіть приклади доказів, розкрийте 

сутність та роль їх доказовості у вигляді 

презентації. 

6.Гентош Р.Є., Котуха О.С., Дулеба М.В., Козлов 

В.О., «Діяльність юридичних клінік у сфері 

громадського правозахисту.» Посібник для 

студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів» Львів, 2012. 126 с 

7.Гэри С. Гилдин „Стратегия судебного 

разбирательства: позиция по делу: замечания и 

комментарии" http.V/www.lawclinic.ru 

Тема 8. Методика вирішення галузевих правових питань. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 



Лекція ( - год.): 

Не передбачено навчальним планом 

1. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації діяльності / [С. В. 

Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, 

М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. 

НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса: 

Фенікс, 2014. – 126 с.  2.Галай А. О. Недержавні 

організації юридичного спрямування як 

учасники публічного управління / Андрій 

Олександрович Галай: [Монографія]. – К.: КНТ, 

2015. – 408 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

 Не передбачено навчальним планом 

1.Maksym Lodzhuk. Legal Clinics in Ukraine: from 

Legal Education to Legal Practice : monograph / 

Lodzhuk Maksym. – Оdesa: Feniks, 2016. – 98 p. 9.  

2.Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний посібник / А.О. 

Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. Муранова.  К.: НТЦ 

Юридичної клінічної освіти (юридична клініка), 

2013.  32 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати коротку (до 5 хвилин) 

доповідь за одним питанням з 

переліку та презентувати на занятті. 

4. Опрацювання адміністративних 

справ.  

5. Опрацювання кримінально-

правових справ 

6. Переговори, медіація та інші 

шляхи вирішення спорів 

альтернативними (позаінституційними) 

способами. 

1. Юридична клініка. Збірка нормативно-

правових актів з організації діяльності / [С. В. 

Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, 

М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. 

НАПрН України С. В. Ківалова.  Одеса: Фенікс, 

2014.  126 с.   

2.Типові позовні заяви у діяльності юридичної 

клініки [текст]: практичний посібник / А.О. 

Галай, Б.Ю. Пипченко, В.В. Муранова.  К.: НТЦ 

Юридичної клінічної освіти (юридична клініка), 

2013.  32 с. 

Тема 9. Консультування клієнта. 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Загальна характеристика 

консультування. 

2. Методика підготовки до надання 

інформативно-консультативних послуг. 

3. Методика надання інформативно-

консультативних послуг. 

1. Єлов В.А. Формування окремих професійних 

навичок роботи з клієнтом у студентів 

юридичних 

факультетів. С. 50. 

2. Бідюкова М.С., Колесник М.О., Соловйова 

Л.М. Особливості роботи з клієнтом, який 

потребує допомоги 

в кримінальній справі: Навчальний посібник.  

Суми, 2006. С. 63. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1.Етапи успішного усного 

консультування: - підготовка до 

надання консультації;  

- роз’яснення змісту консультації; 

- ознайомлення з додатками;  

- завершення консультування.  

2.Підготовка до надання консультації. 

Конституція України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/9

6-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Цивільний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  

3. Цивільний процесуальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text


Завдання для самостійної роботи: 

Написати лист-відповідь у вигляді 

проведення письмової консультації. 

Написати реферат на 1 тему: 

1. Особливості консультування 

вагітних жінок. 

2. Особливості консультування 

неповнолітніх. 

3. Особливості консультування осіб 

похилого віку. 

4. Сімейний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

5. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

Тема 10. Представництво інтересів клієнта у різних інституціях 
Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (- год.): 

  Не передбачено навчальним планом 

1. Конституція України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/9

6-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Цивільний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  

3. Цивільний процесуальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text  

Семінарське заняття (- год.): 

  Не передбачено навчальним планом 

4. Сімейний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

5. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть та юридично 

задокументуйте процес консультації та 

домовленості між сторонами про 

представництво інтересів особи у суді. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text  

7. Наказ Міністерства освіти і науки України 

„Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу 

України" від 3 серпня 2006 року N 592. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути 

присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, 

підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, 

має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, 

попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній 

роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі 

з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша 

дата складання модульної контрольної роботи. 

 Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 

відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність 

академічного плагіату в студентських роботах є підставою для виставлення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text


негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль. 

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота 

Зразок модульної контрольної роботи: 

 Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає три 

теоретичні питання та чотири тестові завдання, відповіді на які дають можливість 

оцінити рівень оволодіння теоретичним матеріалом з сучасних актуальних 

проблем практичного застосування юридичних знань та  вмінь.   

Приклад варіанту МКР: 

І рівень (тестовий) 

1.  Працiвники мiлiцiї затримали 17-рiчного Тимошенка за те, що вiн 

лаявся нецензурними словами бiля театру. Хто буде вирiшувати питання 

про застосування до Тимошенка адмiнiстративному арешту? 

а) прокурор району; 

б) працiвники органiв внутрiшнiх справ; 

в) суд. 

2. Неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян становить: 

а) 10 грн.; 

б) 17 грн.; 

в) 118 грн. 

3. 17-рiчний К. заподiяв шкоду С. на суму 1000 грн. Суд присудив 

виплатити цю суму потерпiлому. Пiсля набрання рiшенням суду законної 

сили К. почав працювати. Хто виплачуватиме грошi? 

а) батьки у будь-якому випадку; 

б) К. та батьки в сумi, якої не вистачає для покриття збиткiв; 

в) лише К. 

4. Якi форми власностi встановленi Конституцiєю України? 

а) державна, колективна, приватна; 

б) державна, приватна; 

в) державна, комунальна, приватна. 

ІІ рівень (теоретичний) 

1. Поняття та сутність юридичної клініки. 

2. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних клінік 

в Україні. 

3. Поняття, мета та види консультування клієнта. 

 

 

Форма підсумкового контролю залік. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю 
 

 



8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

                                  1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 
Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 



1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Вирішення ситуаційних задач  5 

Презентація 5 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Основ діяльності юридичної 

клініки є вміння студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити 

теоретичні засади, згідно з якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на 

підтвердження власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання вирішення ситуаційних задач здійснюється за такими 

критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання 

поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела.  

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням 

загального охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення 

студентами, а також якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 

Кожен студент має право, для перезарахування кредитів дисципліни пройти 

он-лайн курси на запропонованих платформах. Наявність сертифікату є 

підставою для виставлення оцінок за індивідуальне завдання. 

Можливість пройти курси на таких платформах, що визнаються закладами 

вищої освіти (реєструєтесь на платформі, обираєте курс, що підходить до 

тематичного навантаження з дисципліни): 

1. https://www.ed-era.com/   

2. https://ru.coursera.org/  

3. https://prometheus.org.ua/  

4. https://vse-kursy.com/index.php?  

5. https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses  

6. https://vumonline.ua/courses /  

7. https://impactorium.org/uk/about/ 
 

 

 

https://www.ed-era.com/
https://ru.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/
https://vse-kursy.com/index.php
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses
https://vumonline.ua/courses%20/
https://impactorium.org/uk/about/


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
 Максимальна кількість балів за правильну відповідь на 1 тестове завдання  

3б., за правильну відповідь на 1 теоретичне питання -  6б. Загальна кількість  30 

балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

  
Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

Викладач                   __________________                   Метіль А.С. 

                                                            

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи протокол № 7 від «11» 

січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри           __________________            Метіль А.С. 
 


