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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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42

48

кредити ЄКТС
(90 годин)

години контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок правозастосування та
правової просвіти, закріплення на практиці навичок, отриманих у результаті теоретичної
підготовки; виховання почуття відповідальності за виконувану ними роботу; вдосконалення
форм і методів інтерактивного навчання студентів.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні засади, офіс та організація діяльності юридичної
клініки
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Юридичні клініки: історія виникнення та розвитку, їх мета та
завдання діяльності. Професійна етика та корпоративна культура в
діяльності юридичної клініки
Правове регулювання діяльності юридичної клініки
Організаційна й управлінська модель юридичної клініки.
Діловодство та документування в юридичній клініці

Модуль 2. Юридичне консультування як напрям роботи юридичних клінік
Тема 4.

Юридичне консультування та алгоритм роботи у справі. Юридична
техніка та складання процесуальних документів
Тема 5.
Альтернативні способи вирішення спорів. Медіація
Тема 6.
Представництво інтересів клієнтів у різних інституціях
Модуль 3. Правопросвітня робота юридичної клініки
Тема 7.
Практичне право як основа правопросвітньої діяльності юридичної
клініки
Тема 8.
Підготовка та проведення юридичною клінікою інтерактивних
правопросвітніх занять за програмою «Практичне право»

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

-

-

знати історію виникнення, мету, завдання діяльності та роль юридичних клінік у
демократичному громадянському суспільстві; корпоративну культуру та професійну
юридичну етику, їх роль у діяльності юриста; зміст і роль установчих і локальних
документів у роботі юриста на прикладі діяльності юридичної клініки; основи
документування та діловодства в юридичній клініці, правила комп’ютерного
документування;
вміти користуватися електронною законодавчою базою та юридичними ресурсами мережі
Інтернет для цілей правозастосовної діяльності, складати управлінську модель юридичної
клініки; правильно тлумачити та застосовувати норми законодавства; комунікувати із
клієнтами, надавати юридичні консультації; проводити правопросвітню діяльність;
орієнтуватися в закономірностях здійснення медіації та інших альтернативних способах
вирішення спорів;
володіти навичками складати процесуальні документи; роботи з аудиторією у
правопросвітній діяльності, дебатування та ведення дискусій, виступу юриста перед
аудиторією;
аргументовано доводити та обґрунтовувати власну думку з посиланням на
авторитетні джерела.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
індивідуальні завдання в т.ч. науково-дослідні.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 40 балів
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 30 балів
- Виконання контрольних робіт – 30 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній
успішності з цієї дисципліни.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
– за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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