РЕЄСТР

ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
УКРАЇНИ

2021

ЗМІСТ
Ю РИД ИЧ НІ КЛ ІНІ КИ С ТО ЛИЧ НО ГО РЕ ГІ О НУ УК РА ЇНИ
(м. Ки ї в, Ки їв сь ка та Че рніг ів сь ка о бласт і)
Навчальна лабораторія "Юридична клініка" Університету державної фіскальної служби України

6

Правнича клініка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

7

Центр правничої допомоги Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

8

Юридична клініка "De-Jure" Навчально - наукового інституту Національної академії внутрішніх справ

9

Юридична клініка "Pro bono" Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

10

Юридична клініка "Adiutorium" Чернігівського національного технологічного університету

11

Юридична клініка "EXPERT" Навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ

12

Юридична клініка "Астрея" Київського університету ім. Бориса Грінченка

13

Юридична клініка "Громадська приймальня" Київського кооперативного інституту бізнесу і права

14

Юридична клініка "Захист та справедливість" Національного університету біоресурсів і природокористування України

15

Юридична клініка "Захист" Національної академії внутрішніх справ

16

Юридична клініка "Право і практика" Білоцерківського національного аграрного університету

17

Юридична клініка "Феміда" Академії праці, соціальних відносин і туризму

18

Юридична клініка Академії адвокатури України

19

Юридична консультація "Юридична клініка" Національного авіаційного університету

20

Юридична клініка "Equilibrium"Академії Державної пенітенціарної служби (Кандидат у члени АЮКУ)

21

Юридична клініка факультету економіки та права Національного транспортного університету (Кандидат
у члени АЮКУ)

22

Ю Р ИДИЧ НІ К ЛІНІ КИ З АХ ІДН ОЇ У КР АЇ НИ
(В о ли нсь ка, З акарп атсь ка, Ж ит оми рсь ка, І в ано - Фр анківсь к а, Ль в ів сь к а,
Рів не нсь ка, Т ерно пі ль сь ка, Х ме ль ни ць ка обл асті)
Юридична клініка "Ad Astra" Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

24

Юридична клініка "Liberta" Тернопільського національного економічного університету

25

Юридична клініка "Pro bono" Національного університету "Острозька академія"

26

Юридична клініка "Veritas" Луцького Національного технічного університету

27

Юридична клініка "Феміда" Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ

28

Юридична клініка закладу вищої освіти "Університет Короля Данила"

29

Юридична клініка Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх
справ України

30

Юридична клініка Львівського національного університету ім. Івана Франка

31

2
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Юридична клініка Поліського національного університету

32

Юридична клініка Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

33

Юридична клініка Ужгородського національного університету

34

Юридична клініка Українського католицького університету

35

Юридична клініка Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова

36

Юридична клініка Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

37

Юридична клініка Хмельницького національного університету (Кандидат у члени АЮКУ)

38

Ю РИД ИЧ НІ КЛ ІНІК И ЦЕ НТР АЛЬ НО Ї У К РАЇ НИ
(В інни ц ька, Дніпр оп етро в сь ка, К іро в ог радс ька, По лта вська т а Чер к ась к а об л аст і)
Навчальний юридичний центр "Правова СТУДІЯ" Полтавського університету економіки і торгівлі

40

Юридична клініка "Artium De Lex" Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.
Володимира Винниченка

41

Юридична клініка "Істина" Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

42

Юридична клініка "Правова допомога" Дніпровського гуманітарного університету

43

Юридична клініка Державного університету економіки й технологій

44

Юридична клініка Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

45

Юридична клініка Донецького національного університету ім. Василя Стуса

46

Юридична клініка Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого

47

Юридична клініка Університету ім. Альфреда Нобеля

48

Юридична клініка Університету митної справи та фінансів

49

Юридична клініка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

50

Ю РИД ИЧ НІ КЛ ІНІК И ПІ В ДЕ ННО Ї У К РАЇ НИ
(М ико ла їв сь ка, О дес ька , Х ерс онсь ка о блас ті, АР К ри м)
Юридична клініка "Ex aequo et bono" Національного університету кораблебудування ім. адмірала
Макарова

52

Юридична клініка "Veritas" Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

53

Юридична клініка Бердянського університету менеджменту і бізнесу

54

Юридична клініка Національного університету "Одеська юридична академія"

55

Юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ

56

Юридична клініка Херсонського державного університету

57

3

ЗМІСТ
Ю РИДИЧ НІ КЛІ НІКИ С Х ІД НО Ї У К РАЇ НИ
(До не ць ка, За по різ ька, Луга нсь ка, Су мсь ка, Х аркі в ська о б ла сті)
Правова лабораторія клінічних методів навчання "Pro bono" Східноукраїнського національного
університету ім. Володимира Даля
Практико-освітній центр "Юридична допомога" Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна
Представництво навчальної лабораторії "Юридична клініка" навчально - наукового інституту права
Університету державної фіскальної служби України в м. Слов'янськ
Юридична клініка "Довіра" Сумського національного аграрного університету
Юридична клініка "Правова допомога" Сумської філії Харківського національного університету
внутрішніх справ
Юридична клініка "Правовий захист" Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ
України

59
60
61
62
63
64

Юридична клініка "Феміда" Донецького державного університету управління

65

Юридична клініка "ЮрАзов’є" Маріупольського державного університету

66

Юридична клініка Сумського державного університету

67

Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ

68

Юридична клініка Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут" (Кандидат у члени АЮКУ)

69
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ
СТОЛИЧНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ
м. Київ,
Київська та Чернігівська
області

5

Навчальна лабораторія
"Юридична клініка"
Університету державної
фіскальної служби України

Рік заснування
юридичної клініки

2003 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, корпус Е УДФС, 1 поверх, ауд.107 та
м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а, ЦНАП, 1-ий зал (3 та 4 місце)

Номер телефону
юридичної клініки

+38(093)37-61-237

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.nusta.edu.ua ,
www.facebook.com/np.lc.stu, instagram.com/lc_stu

Відповідальна особа

Шолкова Тетяна Борисівна

Електронна адреса
юридичної клініки

lc.usfsu@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

24

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 3

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

180

Юридичне консультування

180

Підготовка правових
несудових документів

12

Підготовка процесуально правових документів

15

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

74

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

17

Медіа правова просвіта

129

Інші види правової просвіти

Cтворена гра-стимулятор "Safe Income Simulator", розроблений навчальний посібник "Захист прав
споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях"

Інша діяльність
юридичної клініки

Турнір з консультування клієнтів та останній етап конкурсу "Up" разом з АЮКУ, співвиконавці гранту
""Консультацій юридичних клінік для споживачів фінансових послуг" та співвиконавці 2 проєктів

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права дітей, пацієнтів, громадських активістів, засуджених
осіб, права споживачів, зокрема фінпослуг, права військових та ветеранів, внутрішньо переміщених
осіб, національних меншин, протидія домашньому насильству та булінгу, запобігання корупції
Цивільне, сімейне, адміністративне право, права дітей, громадських активістів, права споживачів,
зокрема фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей, права засуджених осіб,
права пацієнтів, протидія домашньому насильству та булінгу, запобігання корупції
Права дітей

До ку м ент о об і г юр ид и чно ї кл і ні ки т а вкл юченн я юр ид и ч но ї клі ні чн о ї о с ві т и у на вч а льн и й п ро це с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів, база даних

Облік правопросвітніх заходів Електронний та паперовий журнали проведення заходів, електронна та паперова бази навчальних
та навчальних матеріалів
матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою

6

Навчальна лабораторія
"Правнича клініка"
Національного університету
"Києво-Могилянська академія"

Рік заснування
юридичної клініки

2000 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО із
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27, к.4

Номер телефону
юридичної клініки

+38(044)425-53-61,
+38(050)281-8939

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/1121766561210114

Відповідальна особа

Матвєєва Юлія Іванівна

Електронна адреса
юридичної клініки

lawclinic-ukma@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

19

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

121

Юридичне консультування

70

Підготовка правових
несудових документів

35

Підготовка процесуально правових документів

24

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

42

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

7

Медіа правова просвіта

169

Інші види правової допомоги
Інші види правової просвіти
Інша діяльність
юридичної клініки

Складання медіаційних угод
Розробка посібника, брошури з медіації, інформаційних буклетів про роботу клініки, візитівок
Розробка посібника, брошури з медіації, участь у проекті USAID «Трансформація фінансового сектору»
DAI Global LCC №: G-FST-009, співпраця з Центрами безоплатної вторинної правової допомоги

Галузі діяльності юридичної клініки

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права дітей, пацієнтів, споживачів фінансових послуг,
військових та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, громадських
активістів, засуджених осіб, запобігання корупції, протидія домашньому насильству і булінгу, медіація
Цивільне, сімейне право, права дітей, пацієнтів, споживачів фінансових послуг, військових та
ветеранів, членів їх сімей, запобігання корупції, протидія булінгу, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Медіація, захист прав споживачів

Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна та паперова бази навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом

7

Центр правничої допомоги
Національного
педагогічного університету
імені М. Драгоманова

Рік заснування
юридичної клініки

2007 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

01054, м. Київ, вул.Тургенівська, 8/14

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)40-13-321

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

fpsp.npu.edu.ua/struktura/yurydychna-klinika-tsentr-pravnychoi-dopomohy-npu-imeni-m-p-drahomanova

Відповідальна особа

Дубчак Леся Сергіївна

Електронна адреса
юридичної клініки

advokatdubchak@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

0

Кількість студентів консультантів

6

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

14

Юридичне консультування

12

Підготовка правових
несудових документів

2

Підготовка процесуально правових документів

18

Представництво інтересів в
судах та інших органах

5

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

1

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

1

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, протидія домашньому насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Сімейне право, права дітей, протидія домашньому насильству

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Протидія булінгу

До ку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки та вкл ючен ня юр ид и ч но ї клі н іч но ї о с ві т и у на в ча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Електронний та паперовий журнали проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студе- Не розглядається як спосіб проходження практики
нтів в юрклініці з практикою

8

Юридична клініка "De-Jure"
навчально-наукового інституту
Національної академії
внутрішніх справ України
Рік заснування

1991 рік

юридичної клініки
Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

02660, м. Київ, вул. Колекторна, 4, каб. 4.10

Номер телефону
юридичної клініки

+38(099)98-28-498

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.naiau.kiev.ua/news/yuridichna-klinika-de-jure

Відповідальна особа

Сюравчик Валерій Григорович

Електронна адреса
юридичної клініки

swg@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

20

Кількість студентів консультантів

37

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

25

Юридичне консультування

20

Підготовка правових
несудових документів

7

Підготовка процесуально правових документів

5

Представництво інтересів в
судах та інших органах

1

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

37

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

1

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
та навчальних матеріалів

Паперовий журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів

Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Не розглядається як спосіб проходження практики

9

Юридична клініка "Pro bono"
Київського національного
університету
ім. Тараса Шевченка

Рік заснування
юридичної клініки

1994 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

01001, м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 155а.

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)15-08-395,
+38(066)39-59-296

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/Юридична-клініка-Pro-bono-КНУ-імені-Тараса-Шевченка--1668692946741462,
instagram.com/probonoknu, t.me/probonolawclinic

Відповідальна особа

Фурман Ангенліна Валентиінвна

Електронна адреса
юридичної клініки

probonoknu2020@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

19

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

15

Юридичне консультування

10

Підготовка правових
несудових документів

3

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

58

Інша діяльність
юридичної клініки

Розробили та ввели в дію бот зворотнього зв'язку для надання консультацій громадянам в
дистанційному режимі під час дії карантинних обмежень в Україні

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право, сімейне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права військових та
ветеранів, членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права національних меншин, права
дітей, права громадських активістів, права пацієнтів, протидія домашньому насильству та булінгу
Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин,
дітей, громадських активістів, пацієнтів, протидія домашньому насильству та булінгу
Сімейне право

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Не розглядається як спосіб проходження практики

10

Юридична клініка "Adiutorium"
Національного університету
"Чернігівська політехніка"
Рік заснування
юридичної клініки

2002 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО без
штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

14037, м. Чернігів, вул. Козацька 1

Номер телефону
юридичної клініки

+38(066)35-18-200,
+38(097)75-67-886

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/210424045998792/

Відповідальна особа

Литвиненко Валентина Миколаївна

Електронна адреса
юридичної клініки

chernih.auditorium.legalclinic@
gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

11

Кількість студентів консультантів

70

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 2

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

3

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

2

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з Чернігівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права дітей, права військових та ветеранів,
членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права дітей, права споживачів, протидія домашньому насильству, протидія булінгу, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права громадських активістів

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
та навчальних матеріалів

Паперовий журнал проведення заходів

Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом

11

Юридична клініка "Expert"
навчально-наукового інституту
№ 2 Національної академії
внутрішніх справ

Рік заснування
юридичної клініки

2015 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

У складі науково-дослідної
лабораторії

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3(на базі навчально-наукового інституту № 2 НАВС)

Номер телефону
юридичної клініки

+38(093)15-32-216

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.naiau.kiev.ua

Відповідальна особа

Єфіменко Ігор Миколайович

Електронна адреса
юридичної клініки

efimenko_i_n@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

31

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

34

Юридичне консультування

7

Підготовка правових
несудових документів

3

Підготовка процесуально правових документів

1

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

26

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

5

Медіа правова просвіта

5

Інша діяльність
юридичної клініки

Проведення профорієнтаційної роботи з учнями старших класів закладів середньої освіти України,
роз'яснення вимог щодо вступу до ЗВО, умов навчання та проживання в НАВС тощо.

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право, Цивільне право, Сімейне право, Адміністративне право, Протидія домашньому
насильству
Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права національних
меншин, права дітей, запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу
Кримінальне право, сімейне право, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх
сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права дітей, запобігання корупції, протидія домашньому
насильству, протидія булінгу

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів, публікація статтей
та навчальних матеріалів
на офіційному сайті та фотоархів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студе- Участь у діяльності юридичної клініки обов'язково заноситься до відгуку-харектеристики студента
нтів в юрклініці з практикою (курсанта) та є підставою для його заохочення, а також отримання диплому з відзнакою
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Юридична клініка "Астрея"
Київського університету
ім. Бориса Грінченка
Рік заснування
юридичної клініки

2014 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

04205, м.Київ, вул.Тимошенко, 13-Б, каб. 102-А

Номер телефону
юридичної клініки

+38(044)48-52-174,
+38(063)03-12-302

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-klinika-astreya/pro-pidrozdil.html
www.facebook.com/astreakubg, www.instagram.com/astrea_kubg

Відповідальна особа

Чернега Андрій Петрович

Електронна адреса
юридичної клініки

o.astrea@kubg.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

12

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 3

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

60

Підготовка правових
несудових документів

30

Підготовка процесуально правових документів

20

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

0

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з Другим Київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
міністерства юстиції України, Оболонською РДА, Благодійним фондом "HEALTH RIGHT"

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, права споживачів фінансових послуг, права військових
членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права національних меншин,
протидія домашньому насильству, протидія булінгу, права пацієнтів
Цивільне право, сімейне право, права споживачів фінансових послуг, права військових
членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права національних меншин,
протидія домашньому насильству, протидія булінгу, права пацієнтів

та ветеранів,
права дітей,
та ветеранів,
права дітей,

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а в ключ ення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів Електронна база навчальних матеріалів на сайті юридичної клініки "Астрея" Київського університету
та навчальних матеріалів
імені Бориса Грінченка
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- У юридичній клініці працюють студенти на постійній основі та проходять практику згідно
нтів в юрклініці з практикою навчальним планом
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з

Юридична клініка
"Громадська приймальня"
Київського кооперативного
інституту бізнесу і права

Рік заснування
юридичної клініки

2013 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО без
штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 18, каб. 105

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)66-47-888

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/555965341861875

Відповідальна особа

Найда Інна Володимирівна

Електронна адреса
юридичної клініки

kibpuridicnaklinika@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

15

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

1

Юридичне консультування

8

Підготовка правових
несудових документів

5

Підготовка процесуально правових документів

1

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

5

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

10

Медіа правова просвіта

1

Інші види правової просвіти

Розробка відеоуроку

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права дітей, права споживачів, протидія
домашньому насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал
Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов'язковий курс

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Не розглядається, як спосіб проходження практики
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Юридична клініка
"Захист та справедливість"
Національного університету
біоресурсів і природокористування України

Рік заснування
юридичної клініки

2008 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО без
штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

03022, м. Київ, вул. Васильківська буд. 17, офіс 203а

Номер телефону
юридичної клініки

+38(044)259-97-25,
+38(067)100-55-97

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

nubip.edu.ua/node/29088,
www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine

Відповідальна особа

Кідалов Сергій Олександрович

Електронна адреса
юридичної клініки

law_clinic_77@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

10

Кількість викладачів2
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

21

Юридичне консультування

7

Підготовка правових
несудових документів

3

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

1

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

0

Інша діяльність
юридичної клініки

Дослідницька робота за проєктом "Екологічна політика ЄС у сфері поводження з твердими побутовими
відходами та її імплементація в Україні та Чехії"

Галузі діяльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права військових та
ветеранів, членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права дітей, права споживачів,
протидія домашньому насильству, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права споживачів фінансових послуг, права дітей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право,сімейне право

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а вклю чення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка "Захист"
навчально-наукового інституту
№ 1 Національної академії
внутрішніх справ

Рік заснування
юридичної клініки

2010 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

03110, м. Київ, пл. Соломянська, 1

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)17-03-576

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

facebook.com/defendnavs2020, instagram.com/defendnaia,
www.naiau.kiev.ua/yuridichni-kliniki-(nadannya-pravovoyi-dopomogi)

Відповідальна особа

Калиновський Олександр Валерійович

Електронна адреса
юридичної клініки

navs1defense@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

7

Кількість студентів консультантів

65

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 3

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

27

Юридичне консультування

12

Підготовка правових
несудових документів

8

Підготовка процесуально правових документів

4

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

9

Інші види правової допомоги

Адвокаційний супровід захисту інтересів заявника

Інші види правової просвіти

Проведення інтерактивних ігор для учнівської молоді міста Києва

Інша діяльність
юридичної клініки

Дослідницька робота, розробка методичних рекомендацій "Юридична практика: робота в юридичній
клініці", участь юридичної клініки у наукових конференціях, семінарах, підготовка наукових робіт, есе

Галузі діяльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей, права
дітей, права споживачів, протидія булінгу, права засуджених осіб, права пацієнтів, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, сімейне право, права дітей, запобігання корупції, протидія домашньому
насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права дітей, протидія домашньому насильству

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Електронний та паперовий журнали проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Не розглядається як спосіб проходження практики
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
"Право і практика"
Білоцерківського національного
аграрного університету

Рік заснування
юридичної клініки

2001 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

09100, Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, б.96

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)35-75-403

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/pravoipraktyka

Відповідальна особа

Настіна Ольга Іванівна

Електронна адреса
юридичної клініки

o.nastina@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

20

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 5

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

176

Юридичне консультування

352

Підготовка правових
несудових документів

73

Підготовка процесуально правових документів

24

Представництво інтересів в
судах та інших органах

4

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

35

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

47

Медіа правова просвіта

15

Інші види правової допомоги

Адвокація

Інші види правової просвіти

Розробка тренінгових курсів

Інша діяльність
юридичної клініки

Спільна участь у проєктах

Галузі діяльності юридичної клініки

Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права дітей, споживачів фінансових послуг, внутрішньо
переміщених осіб, громадських активістів, споживачів, запобігання корупції, протидія домашньому
насильству і булінгу
Цивільне, сімейне, адміністративне право, права дітей, пацієнтів, споживачів фінансових послуг,
військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, громадських активістів,
національних меншин, запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу, медіація
Медіація, захист прав споживачів

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний та паперовий журнали, електронний та паперовий архіви

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
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Юридична клініка "Феміда"
Академії праці, соціальних
відносин і туризму
Рік заснування
юридичної клініки

2000 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3а

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)65-73-080

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.socosvita.kiev.ua

Відповідальна особа

Кравченко Олена Сергіївна

Електронна адреса
юридичної клініки

4444844@ukr.net
femidaklinika@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

5

Кількість викладачів2
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

24

Юридичне консультування

35

Підготовка правових
несудових документів

50

Підготовка процесуально правових документів

4

Представництво інтересів в
судах та інших органах

2

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

2

Медіа правова просвіта

2

Інші види правової допомоги
Інша діяльність
юридичної клініки

Адвокаційний супровід, медіація
Співпраця з Національною службою посередництва та примирення

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне, цивільне, сімейне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей, права
внутрішньо переміщених осіб, Права національних меншин, Права дітей, споживачів, пацієнтів,
громадських активістів, Запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу, медіація
Права військових та ветеранів, членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права дітей, права
громадських активістів, запобігання корупції, права споживачів, протидія домашньому насильству,
протидія булінгу, права пацієнтів, медіація
Кримінальне право

До ку м ент о о бі г юр ид и чно ї кл і ні ки т а вкл ючен ня юр ид и ч но ї клі н іч но ї о с ві т и у на в ча льн и й п ро це с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал

Облік правопросвітніх заходів
Паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
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Юридична клініка
Академії адвокатури України
Рік заснування
юридичної клініки

2002 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)72-69-881

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

aau.edu.ua/ua/clinics/63

Відповідальна особа

Цимбал Марина Олександрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

marina.ts.ukr@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

20

Кількість викладачів2
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

20

Юридичне консультування

20

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

10

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

4

Медіа правова просвіта

2

Інші види правової просвіти

Проведення флешмобу

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з Шостим апеляційним адміністративним судом, з адвокатськими об'єднання м. Києва, та
адвокатами з закордону.

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Сімейне право, земельне право. Правова допомога надається з питань протидії корупції, правил
адвокатської етики та гендерної рівності.

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а в ключ ення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична консультація
"Юридична клініка"
Національного авіаційного
університету

Рік заснування
юридичної клініки

2004 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

03065, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 1, 4-й поверх, юридичний факультет

Номер телефону
юридичної клініки

+38(098)29-37-700

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

law.nau.edu.ua/uk/molod-i-zakon/19

Відповідальна особа

Богатюк Ірина Григорівна

Електронна адреса
юридичної клініки

yurklinikanau@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

15

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

15

Юридичне консультування

45

Підготовка правових
несудових документів

18

Підготовка процесуально правових документів

15

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

7

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

4

Медіа правова просвіта

3

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право

Д оку м ент о о бі г ю ри ди чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка "Equilibrium"
Академії Державної
пенітенціарної служби
Кандидат у члени Асоціації юридичних клінік України

Рік заснування
юридичної клініки

2018 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34

Номер телефону
юридичної клініки

+38(093)57-42-832

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

academysps.edu.ua/juridichna-klinika,
www.facebook.com/urklinikaadpts

Відповідальна особа

Сікун Антон Миколайович

Електронна адреса
юридичної клініки

tonysikun77@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

10

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

3

Юридичне консультування

6

Підготовка правових
несудових документів

1

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

1

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у І Всеукраїнському форумі для викладачів/кураторів юридичних клінік "Юридичні клінікипровайдери безоплатної правової допомоги", Міжнародному тренінгу "InclusiON NOW!" та стали
півфіналістами Хакатону з реформи юридичної освіти

Галузі діяльності юридичної кліні ки

Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей,
права споживачів, права засуджених осіб, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання
корупції, медіація
Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей,
права споживачів, права засуджених осіб, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання
корупції, медіація
Права засуджених осіб

До ку мен т оо б іг юри д ичн о ї кл і ні ки т а вклю ченн я юри д ич но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр оц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
факультету економіки та права
Національного транспортного
університету
Кандидат у члени Асоціації юридичних клінік України

Рік заснування
юридичної клініки

2011 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1

Номер телефону
юридичної клініки

+38(044)28-02-481

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/lawclinicntu

Відповідальна особа

Марущак Крістіна Валенинівна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

15

Кількість студентів консультантів

25

Електронна адреса
юридичної клініки

2802481@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 5

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

52

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

32

Медіа правова просвіта

0

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права військових та
ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права військових та ветеранів, членів їх сімей

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студе- зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою

22

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ
ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Волинська, Закарпатська,
Житомирська, ІваноФранківська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська,
Хмельницька області

23

Юридична клініка "Ad Astra"
Волинського національного
університету ім. Лесі Українки
Рік заснування
юридичної клініки

1999 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

43025, м.Луцьк, вул. Винниченка 30, офіс 13

Номер телефону
юридичної клініки

+38(0332)24-94-14,
+38(050)66-64-579

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.law.vnu.edu.ua

Відповідальна особа

Єлов Віталій Андрійович

Електронна адреса
юридичної клініки

vyel.lawyer@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

2

Кількість студентів консультантів

47

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

20

Юридичне консультування

57

Підготовка правових
несудових документів

46

Підготовка процесуально правових документів

29

Представництво інтересів в
судах та інших органах

2

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

12

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

40

Медіа правова просвіта

2

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права військових та
ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права споживачів фінансових послуг

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою

24

Юридична клініка "Liberta"
Західноукраїнського
національного університету
Рік заснування
юридичної клініки

2006 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

46005, м.Тернопіль,вул.Микулинецька, 46 А

Номер телефону
юридичної клініки

+38(063)90-70-288

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.wunu.edu.ua/uf/yurydychnaklnka/

Відповідальна особа

Юркевич Ірина Ігорівна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

25

Електронна адреса
юридичної клініки

yurkevych13@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачів5
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

23

Підготовка правових
несудових документів

14

Підготовка процесуально правових документів

11

Представництво інтересів в
судах та інших органах

4

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

10

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

4

Медіа правова просвіта

5

Інші види правової допомоги

Консультування юридичних осіб

Інші види правової просвіти

Майстер-класи для школярів з виборчого права

Галузі діяльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право, трудове право

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, електронний архів, база даних

Облік правопросвітніх заходів
Електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою

25

Юридична клініка "Pro bono"
Національного університету
"Острозька академія"
Рік заснування
юридичної клініки

2000 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)70-34-855

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/legalclinic.probono.nuoa

Відповідальна особа

Цип'ящук Марія Богданівна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

34

Електронна адреса
юридичної клініки

oa.probono@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 1

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

13

Юридичне консультування

30

Підготовка правових
несудових документів

6

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

2

Інші види правової допомоги

Складання проєкту заяви до ЄСПЛ

Інша діяльність
юридичної клініки

Юридична клініка реалізовувала локальний проєкт із надання правової допомоги малому бізнесу

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінпослуг, права військових та
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, права дітей, громадських активістів,
запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу, права пацієнтів й засуджених осіб

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінпослуг, права
дітей, військових та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, громадських
активістів, пацієнтів, запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Юридична клініка може провадити правопросвітню діяльність з різних питань захисту Прав людини, а
також долучатися до місцевих ініціатив, спрямованих на посилення громадянської участі.

До ку мен т оо б іг юри д ичн о ї кл і ні ки т а вклю ченн я юри д ич но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр оц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, база даних

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Вибіркову дисципліну "Юридична практика" вилучено з переліку, проте усі консультант(к)и юридичної
клініки проходять обов'язковий тренінговий курс

Співвідношення роботи студе- Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою

26

Юридична Клініка "Veritas"
Луцького Національного
технічного університету

Рік заснування
юридичної клініки

2020 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

43012, м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)96-90-058

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.instagram.com/veritas_legal_clinic

Відповідальна особа

Філюк Олександра Сергіївна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

10

Електронна адреса
юридичної клініки

ver.legal.clinic@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

0

Юридичне консультування

0

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

0

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

0

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, права споживачів

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

В межах співпраці із Інноваційною школою "ThinkGlobal" м. Луцьк, студенти проводять правову освіту
серед учнів старших класів в інтерактивній формі

Д оку м ент о о бі г ю ри ди чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Електронний журнал, паперовий журнал
Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів, паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка "Феміда"
Прикарпатського факультету
Національного університету
внутрішніх справ

Рік заснування
юридичної клініки

2014 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Заснована на громадських
засадах

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

76005, м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3

Номер телефону
юридичної клініки

+38(068)06-69-321

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

f3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika,
www.facebook.com/Juridicclinicafemida

Відповідальна особа

Данченко Катерина Михайлівна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

38

Електронна адреса
юридичної клініки

juridicklinika@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

25

Юридичне консультування

15

Підготовка правових
несудових документів

6

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

26

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

6

Медіа правова просвіта

4

Інша діяльність
юридичної клініки

Договір про співпрацю з центром безоплатної вторинної правової допомоги

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права військових та ветеранів, членів їх сімей

До ку мент о о бі г юри ди чн ої кл ін і ки т а вклю чення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студеНе розглядається як спосіб проходження практики
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
закладу вищої освіти
"Університету Короля Данила"
Рік заснування
юридичної клініки

2004 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 35, офіс № 103

Номер телефону
юридичної клініки

+38(099)52-76-867

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

iful.edu.ua/yurydychna-klinika/

Відповідальна особа

Лотоцький Михайло Васильович

Електронна адреса
юридичної клініки

lotockiymw@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

12

Кількість викладачів6
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

36

Юридичне консультування

32

Підготовка правових
несудових документів

19

Підготовка процесуально правових документів

12

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

2

Медіа правова просвіта

0

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Сімейне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Сімейне право

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Електронний журнал
Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка при
Юридично-консультаційному центрі
Львівського державного
університету внутрішніх справ
Рік заснування
юридичної клініки

2004 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

79040, м. Львів, вул. Городоцька,26

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)33-34-599

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.lvduvs.edu.ua/struktura/yurydychna-klinika

Відповідальна особа

Серкевич Ірина Ростиславівна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

14

Електронна адреса
юридичної клініки

lawclinic@lvduvs.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 1

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

21

Юридичне консультування

24

Підготовка правових
несудових документів

10

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

17

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

1

Інша діяльність
юридичної клініки

Спільна участь у проєкті "Фінансова грамотність"

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, зокрема
фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей, права дітей, протидія домашньому
насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, зокрема
фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей, права дітей, протидія домашньому
насильству, протидія булінгу

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів
Паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Лабораторія практичного права
"Юридична клініка" Львівського
національного університету
ім. Івана Франка
Рік заснування

1998 рік

юридичної клініки

Структурний підрозділ
юридичного факультету

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

79007, м.Львів , вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 211

Номер телефону
юридичної клініки

+38(0322)39-41-77

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

facebook.com/Юридична-Клініка-Львівського-національного-університету-імені-ІванаФранка-1253631271480386/

Відповідальна особа

Мочерад Анна Михайлівна

Електронна адреса
юридичної клініки

practicallaw.lnu.edu@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

10

Кількість студентів консультантів

20

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 2

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

112

Юридичне консультування

98

Підготовка правових
несудових документів

43

Підготовка процесуально правових документів

55

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

21

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

4

Медіа правова просвіта

1

Інша діяльність
юридичної клініки

співпрацювали із громадською організацією "Культурний плай"

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей,
права внутрішньо переміщених осіб, права національних меншин, права дітей, права громадських
активістів, права споживачів, протидія домашньому насильству та булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, протидія домашньому
насильству та булінгу

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Робота студентів триває семестр. За результатами і кількістю виконаних завдань нараховуються
Співвідношення роботи студедодаткові бали до екзаменаційних дисциплін (3-4 курси) ; магістри (6 курс) мають практику восени нтів в юрклініці з практикою
робота у юридичній клініці зараховується як практика
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Юридична клініка
Поліського національного
університету
Рік заснування
юридичної клініки

2018 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ
кафедри правознавства

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, каб. 606

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)39-42-454

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/probonobezoplatnapravovadopomoga
www.instagram.com/urclinic_pol

Відповідальна особа

Бондарчук Наталія Валеріївна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

20

Електронна адреса
юридичної клініки

bondarchuknv79@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

32

Підготовка правових
несудових документів

11

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

6

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

1

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, cімейне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, cімейне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права військових та ветеранів, членів їх сімей

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал
Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студе- Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Прикарпатського національного
університету
ім. Василя Стефаника
Рік заснування

1998 рік

юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 44а, 115 каб.

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)43-33-289

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/Юридична-клініка-ПНУ-ім-В-Стефаника-104899770894612

Відповідальна особа

Костів Іван Ярославович

Електронна адреса
юридичної клініки

vanya.kostiv@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

8

Кількість студентів консультантів

12

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

45

Юридичне консультування

61

Підготовка правових
несудових документів

45

Підготовка процесуально правових документів

16

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

1

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у проєктах "Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг" та "Юридичні
клініки – агенти популяризації медіації в Україні"

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінпослуг, права
дітей, військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, ,
громадських активістів, запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, права споживачів фінансових послуг, протидія
домашньому насильству та булінгу, права засуджених осіб, права пацієнтів, медіація

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
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Юридична клініка
Ужгородського національного
університету
Рік заснування
юридичної клініки

1998 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26/23

Номер телефону
юридичної клініки

+38(066)15-57-983
+38(050)67-23-955

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/s_subdivisions-law_clinic,
www.facebook.com/jurklinic/

Відповідальна особа

Переш Іван, Зан Мирослава, Когут Марина

Електронна адреса
юридичної клініки

jurklinic@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

6

Кількість студентів консультантів
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Кількість викладачів5
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

59

Юридичне консультування

141

Підготовка правових
несудових документів

37

Підготовка процесуально правових документів

46

Представництво інтересів в
судах та інших органах

11

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

11

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

34

Медіа правова просвіта

14

Інші види правової просвіти

Участь у проєкті "Правова допомога, як ключовий інструмент, спрямований на сприяння громадянами у
вирішенні життєвих кризових питань, захист їх прав та інтересів, під час пандемії Covid-19"

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу
Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту
Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових
послуг, військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин,
дітей, засуджених осіб, пацієнтів, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання корупції,
медіація,
Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових

послуг, військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин,
дітей, засуджених осіб, пацієнтів, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання корупції,
медіація,
Права споживачів фінансових послуг, права внутрішньо переміщених осіб, права дітей, права
споживачів, протидія булінгу, запобігання корупції

До ку мен т о об і г юри д и чно ї кл і ні ки т а вкл юченн я юр ид и ч но ї клі ні чн о ї о с ві т и у на вч а льн ий п ро це с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів, паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Школи права
Українського католицького
університету

Рік заснування
юридичної клініки

2018 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

79011, м.Львів , вул. Свенціцького, 17, каб.127,

Номер телефону
юридичної клініки

+38(063)47-97-576

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

fstlawclinic.ucu.org.ua,
www.facebook.com/law.ucu

Відповідальна особа

Ковцун Христина Маркіянівна

Електронна адреса
юридичної клініки

legalclinic@ucu.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

23

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

586

Підготовка правових
несудових документів

243

Підготовка процесуально правових документів

168

Представництво інтересів в
судах та інших органах

5

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

23

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

23

Медіа правова просвіта

6

Інша види правової просвіти
юридичної клініки

Чатбот "Клініцист ЮрКо", онлайн гра "Ти і фінанси: Хто кого", Гра "Фінансові перегони", брошури та
інфографіки, посібник та 2 брошури

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Права споживачів фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права споживачів фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права споживачів фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

До ку мен т оо б іг юри д ичн о ї кл і ні ки т а вклю ченн я юри д ич но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр оц е с
Ведення обліку консультацій

База даних

Облік правопросвітніх заходів
Розподіл у базі даних
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студеОбов'язкова навчальна дисципліна. За підсумками виставляється залік
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Хмельницького університету
управління та права
ім. Леоніда Юзькова

Рік заснування
юридичної клініки

1999 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

29007, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 77

Номер телефону
юридичної клініки

+38(0382)71-75-76

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.univer.km.ua/struck.php?sid=8&sub=17 ;
www.facebook.com/groups/1376265422670268

Відповідальна особа

Гарієвська Мирослава Богданівна

Електронна адреса
юридичної клініки

uk@univer.km.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

0

Кількість студентів консультантів

25

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

59

Юридичне консультування

22

Підготовка правових
несудових документів

1

Підготовка процесуально правових документів

4

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

0

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

3

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права дітей,
військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, громадських активістів,
засуджених осіб, запобігання корупції, протидія домашньому насильству та булінгу

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а в ключ ення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, електронна та паперова бази навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
юридичного факультету
Чернівецького національного
університету
Рік заснування
юридичної клініки
ім. Юрія Федьковича
Організаційно-правова
форма юридичної клініки

2006 рік
Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

58013, м. Чернівці, вул. Університетська, 19, каб. 227

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)38-09-428

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.law.chnu.edu.ua/legal-clinic,
www.facebook.com/legalclinic.che

Відповідальна особа

Калитюк Анастасія Валеріївна

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

8

Кількість студентів консультантів

92

Електронна адреса
юридичної клініки

legal.clinic@chnu.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

2000

Юридичне консультування

400

Підготовка правових
несудових документів

31

Підготовка процесуально правових документів

37

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

29

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

26

Медіа правова просвіта

11

Інші види правової просвіти

Медіація

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у проєкті від USAID, систематична співпраця з банками, органами соціального захисту населення,
департаментами, Центрами БВПД міста та області. Укладено 8 меморандумів про співпрацю

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей, права дітей, медіація, протидія домашньому насильству

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей, права дітей, громадських активістів, пацієнтів, протидія
домашньому насильству та булінгу, медіація, запобігання корупції

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права внутрішньо переміщених осіб, права національних меншин

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а в ключ ення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студе- Не розглядається як спосіб проходження практики
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Хмельницького національного
університету
Кандидат у члени Асоціації юридичних клінік України

Рік заснування
юридичної клініки

2019 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)10-89-309

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

pravo.khnu.km.ua/yurydychna-klinika/

Відповідальна особа

Голдзіцький Казимир Адамович

Електронна адреса
юридичної клініки

kazymyr.goldzickiy@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Адміністратор - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

15

Кількість викладачів2
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

87

Юридичне консультування

87

Підготовка правових
несудових документів

23

Підготовка процесуально правових документів

8

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

5

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

0

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з Хмельницьким міським центром з надання БВПД

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів
фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право

До ку мент о о бі г юри ди чн ої кл ін і ки т а вклю чення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Зараховується як практика за весь час роботи в ЮК
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ
УКРАЇНИ
Вінницька,
Дніпропетровська,
Кіровоградська,
Полтавська та Черкаська
області
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Навчальний юридичний центр
"Правова СТУДіЯ" Вищого
навчального закладу Укоопспілки
"Полтавський університет
Рік заснування
економіки і торгівлі"
юридичної клініки
Організаційно-правова
форма юридичної клініки

2015 рік
Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

36000, м. Полтава, вул. Зінківська 6/1 а (ТРЦ "Київ", 4 поверх, біля конференц-залу)

Номер телефону
юридичної клініки

+38(0532)56-10-02

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.instagram.com/pravo.studia/

Відповідальна особа

Бойко Вадим Юрійович

Електронна адреса
юридичної клініки

pravo.studiapuet@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

2

Кількість викладачів3
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

28

Юридичне консультування

28

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

7

Медіа правова просвіта

0

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Сімейне право

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Електронний журнал, паперовий журнал, паперовий архів
Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів, паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
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Юридична клініка "Artium De Lex"
Центральноукраїнського
державного педагогічного
університету
Рік заснування
ім. Володимира Винниченка
юридичної клініки

2011 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

25000, м. Кропивницький, вул.Шевченка,1, корпус №5, каб.108

Номер телефону
юридичної клініки

+38(095)56-41-247

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-pidrozdiliv-universytetu/yurydychna-klinika-kdpu/holovna-storinka-urklinika

Відповідальна особа

Корнійченко Анастасія Олександрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

anastasiakorniichenko@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

17

Кількість студентів консультантів

32

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

44

Юридичне консультування

20

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

16

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

5

Медіа правова просвіта

5

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з представниками Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права
національних меншин, права дітей, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права
військових та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських
активістів, пацієнтів, засуджених осіб, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання корупції

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право, протидія булінгу

Д ок ум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї ос в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка "Істина"
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

Рік заснування
юридичної клініки

2001 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

База
для
практичного
навчання
та
проведення
академічної практики

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.26 (1 поверх)

Номер телефону
юридичної клініки

+38(066)75-33-358

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

dduvs.in.ua/yuridichna-klinika-istina/

Відповідальна особа

Орлова Олена Олександрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

istina.urklinika@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

49

Кількість студентів консультантів

82

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 6

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

48

Юридичне консультування

131

Підготовка правових
несудових документів

13

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

33

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

50

Медіа правова просвіта

36

Інші види правової допомоги

Сімейна медіація, медіація в трудових відносинах, бізнес-медіація

Інші види правової просвіти

Проведення вікторини, модельних судових засідань, "Moot court юридичних професій", квесту для
школярів, розробка плану-конспекту правопросвітницького заходу на правову тематику

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у Проєкті "Консультації юрклінік для споживачів фінпослуг", участь у Хакатоні, Турнірі з консультування, конкурсі "UP", розробленка тлумачного словника "Основи юридичної клінічної практики"

Галузі діяльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів
фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права військових та ветеранів, членів їх сімей

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
"Правова допомога"
Дніпровського гуманітарного
університету

Рік заснування
юридичної клініки

2008 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

49033, м. Дніпро, вул. Єрмолової 35, каб. 111

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)91-85-483

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

dgu.edu.ua/clinic/

Відповідальна особа

Алфьорова Тетяна Миколаївна

Електронна адреса
юридичної клініки

clinik.dgu@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

11

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 1

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

8

Юридичне консультування

8

Підготовка правових
несудових документів

2

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

0

Інша діяльність
юридичної клініки

Співорганізатор І Форуму "Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству в освітніх
закладах" та І і ІІ Науково-практичних Форумів "Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають
здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти"

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, запобігання корупції,
протидія домашньому насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, запобігання корупції,
протидія домашньому насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Протидія булінгу

До ку мен т оо б іг юри д ич но ї кл і ні ки т а вкл юченн я юри д и ч но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр о це с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Державного університету
економіки і технологій
Рік заснування
юридичної клініки

2016 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

50051, м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16

Номер телефону
юридичної клініки

+38(098)10-15-859

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.duet.edu.ua/ua/faculty/UF/content/13,
www.facebook.com/urklinikaduet/

Відповідальна особа

Стець Євген Олександрович

Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

2

Кількість студентів консультантів

16

Електронна адреса
юридичної клініки

urklinika_duet@kneu.dp.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

0

Юридичне консультування

110

Підготовка правових
несудових документів

2

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

1

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

13

Медіа правова просвіта

1

Інші види правової просвіти

Розробка інфографік, правопросвітницьких сюжетів, інформування щодо нововведень в законодавстві

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у проєкті за підтримки USAID "Захист прав споживачів фінансових послуг"

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, права споживачів фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей,
права внутрішньо переміщених осіб, права дітей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права військових та ветеранів, членів їх сімей (роз'яснення та допомога учасникам бойових дій
(правила отримання УБД, роз'яснення щоді пільг, складання позовів)

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а в ключ ення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Дніпровського національного
університету
ім. Олеся Гончара

Рік заснування
юридичної клініки

2007 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

49000, м. Дніпро, вул. Наукова, 13

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)56-86-652

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.dnu.dp.ua/view/yuridichna_klinika ,
www.facebook.com/359596217882510/posts/1053752691800189/

Відповідальна особа

Забродіна Олена Валентинівна

Електронна адреса
юридичної клініки

dnipro.honchar.legalclinic@gmail.
com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

7

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

78

Юридичне консультування

45

Підготовка правових
несудових документів

15

Підготовка процесуально правових документів

27

Представництво інтересів в
судах та інших органах

5

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

15

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

4

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права внутрішньо переміщених осіб, права
дітей, права громадських активістів, права споживачів, права пацієнтів, протидія домашньому
насильству

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права внутрішньо переміщених осіб, права національних
меншин, права дітей, протидія домашньому насильству та булінгу, запобігання корупції, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право (консультації потерпілих у кримінальних провадженнях)

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів Паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Донецького національного
університету ім. Василя Стуса
Рік заснування
юридичної клініки

1996 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

21000, м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, кім. 101

Номер телефону
юридичної клініки

+38(095)70-71-383,
+38(098)90-85-275

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

https://www.facebook.com/Юридична-клініка-Юридичний-факультет-ДонНУ-імені-Василя-Стуса-116720343578892

Відповідальна особа

Амелічева Лілія Петрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

amelicheva@donnu.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

35

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 4

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

37

Юридичне консультування

37

Підготовка правових
несудових документів

25

Підготовка процесуально правових документів

12

Представництво інтересів в
судах та інших органах

1

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

8

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

8

Медіа правова просвіта

3

Інші види правової допомоги

Медіація

Інші види правової просвіти

Запровадження надання правових консультацій в режимі онлайн

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з Відділенням Нацслужби поесередництва і примирення, Національної асоціації адвокатів
України, БВПД, ВБО "Українська фундація правової допомоги", ГО "Фонд "Правова просвіта"

Галузі діяльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, трудове право, право соціального
забезпечення, права споживачів фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, трудове право, право
соціального забезпечення, права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, електронний архів, база даних

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого
Рік заснування
юридичної клініки

2019 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 5 (3 поверх блоку "Б")

Номер телефону
юридичної клініки

+38(066)89-76-192

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/pli.jurclinika

Відповідальна особа

Зуб Олексій Юрійович

Електронна адреса
юридичної клініки

legal.clinic.pli@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

16

Кількість викладачів3
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

36

Юридичне консультування

38

Підготовка правових
несудових документів

15

Підготовка процесуально правових документів

15

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

6

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

10

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з місцевим центром надання безоплатної правової допомоги

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінпослуг, права
військових та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських
активістів, пацієнтів, засуджених осіб, запобігання корупції, протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінпослуг, права
військових та ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських
активістів, пацієнтів, засуджених осіб, запобігання корупції, протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права пацієнтів

Д ок ум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї ос в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
кафедри права, політології та
міжнародних відносин
Університету ім. Альфреда Нобеля
Рік заснування
юридичної клініки

2019 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

49020, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

Номер телефону
юридичної клініки

+38(067)63-08-980

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/Кафедра-права-Університету-імені-Альфреда-Нобеля-288681728428307

Відповідальна особа

Макарова Тетяна Петрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

t.makarova@duan.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

2

Кількість студентів консультантів

15

Кількість викладачів2
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

50

Юридичне консультування

25

Підготовка правових
несудових документів

5

Підготовка процесуально правових документів

5

Представництво інтересів в
судах та інших органах

1

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

12

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

15

Медіа правова просвіта

4

Інші види правової допомоги

Адвокатський супровід

Інші види правової просвіти

Передача "Правові поради" на каналі "Нобель ТВ"

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з "Prаvokator-Дніпро", Регіональним Дніпровським відділенням Національної школи суддів,
Регіональним та місцевим центрами БВПД, Південно-Східним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції, приймальнею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, трудове право, право соціального
забезпечення, права споживачів фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, трудове право, право
соціального забезпечення, права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право

Галузі ді яльності юридичної клініки

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, електронний архів, база даних

Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Університету митної справи та
фінансів
Рік заснування
юридичної клініки

2010 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

49028, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, каб. 101

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)22-88-749

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

umsf.dp.ua,
www.facebook.com/umsf.legal.clinic, www.instagram.com/legalclinic_umsf

Відповідальна особа

Волкова Марія

Електронна адреса
юридичної клініки

dawlatow@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

3

Кількість студентів консультантів

15

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

19

Юридичне консультування

91

Підготовка правових
несудових документів

22

Підготовка процесуально правових документів
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Представництво інтересів в
судах та інших органах

2

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

11

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

9

Медіа правова просвіта

16

Інша види правової просвіти
юридичної клініки

Співпраця з правовим клубом "Pravokator", Навчально-методичним центром професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів
фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право (участь у слідчих діях)

До ку мен т оо б іг юри д ичн о ї кл і ні ки т а вклю ченн я юри д ич но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр оц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Черкаського національного
університету
ім. Богдана Хмельницького

Рік заснування
юридичної клініки

2007 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО без
штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

18001, м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, каб. 123

Номер телефону
юридичної клініки

+38(096)94-04-529

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

econom-law.cdu.edu.ua/?page_id=1107,
www.instagram.com/legalclinik

Відповідальна особа

Кульбашна Олена Анатоліївна

Електронна адреса
юридичної клініки

kulbashna@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

7

Кількість студентів консультантів

38

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

3

Юридичне консультування

17

Підготовка правових
несудових документів

4

Підготовка процесуально правових документів

10

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

10

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

20

Медіа правова просвіта

29

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права військових та
ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, пацієнтів,
громадських активістів, медіація, Протидія домашньому насильству та булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права дітей, пацієнтів,
протидія домашньому насильству та булінгу, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне, цивільне, сімейне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права дітей,
пацієнтів, протидія домашньому насильству та булінгу, медіація

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів Електронний та паперовий журнали проведення заходів, електронна та паперова бази навчальних
та навчальних матеріалів
матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ
ПІВДЕННОЇ
УКРАЇНИ
Миколаївська, Одеська,
Херсонська області,
АР Крим
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Юридична клініка "Ex aequo et bono"
Національного університету
кораблебудування
ім. адмірала Макарова

Рік заснування
юридичної клініки

2000 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

54000, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, каб.612

Номер телефону
юридичної клініки

+38(066)07-26-232

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/clinic.nuos

Відповідальна особа

Шкарнега Олена Святославівна, Дмитрук Ірина Миколаївна

Електронна адреса
юридичної клініки

clinic.nuos@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

5

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

6

Юридичне консультування

53

Підготовка правових
несудових документів

2

Підготовка процесуально правових документів

7

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

12

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

6

Медіа правова просвіта

10

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у конкурсі "UP" та Фестивалs "Fin$kills". Участь в проєкті "Консультації юридичних клінік для
споживачів фінансових послуг" (напрям: фінансова правопросвіта). Публікація уроку в посібнику
"Street Law: захист прав споживачів у сфері фінансових послуг".

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, Сімейне право, Адміністративне право, Права споживачів фінансових послуг, Права
військових та ветеранів, членів їх сімей, Права дітей, Права споживачів, Протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових
послуг, права національних меншин, дітей, громадських активістів, пацієнтів, протидія домашньому
насильству та булінгу, запобігання корупції, медіація

До ку мен то о бі г юри ди чн о ї кл ін і ки т а вклю ченн я юри д ич н о ї кл і ні чн ої о с ві т и у на вча л ьни й про ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, електронна та паперова бази навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
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Юридична клініка "Veritas"
Чорноморського національного
університету ім. Петра Могили
Рік заснування
юридичної клініки

2018 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10

Номер телефону
юридичної клініки

+38(0512)76-55-65

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/Юридична-клініка-ЧНУ-імені-Петра-Могили-Veritas-100629858811047/
instagram.com/ur.klinika.veritas

Відповідальна особа

Лісна Іванна Стефанівна

Електронна адреса
юридичної клініки

ur.klinika.veritas@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

5

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

5

Юридичне консультування

10

Підготовка правових
несудових документів

1

Підготовка процесуально правових документів

3

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

10

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

5

Медіа правова просвіта

10

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, громадських активістів, запобігання
корупції, медіація, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин,
права дітей, громадських активістів, пацієнтів, засуджених осіб, запобігання корупції, протидія
домашньому насильству, протидія булінгу, медіація

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий архів
Облік правопросвітніх заходів
Електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Не розглядається як спосіб проходження практики
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Юридична клініка
ТОВ "Бердянський університет
менеджменту і бізнесу"

Рік заснування
юридичної клініки

1992 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

71118, м. Бердянськ, вул.17а, ауд. 115

Номер телефону
юридичної клініки

+38(095)42-46-174

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/2102693599958684

Відповідальна особа

Педан Віктор Іванович

Електронна адреса
юридичної клініки

pedan.vikiv@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

6

Кількість студентів консультантів

12

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

18

Юридичне консультування

18

Підготовка правових
несудових документів

12

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

15

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

4

Медіа правова просвіта

4

Інші види правової просвіти
юридичної клініки

Видання наукових праць з юридичної тематики

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг

До ку мен т оо б іг юри д ичн о ї кл і ні ки т а вклю ченн я юри д ич но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр оц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Національного університету
"Одеська юридична академія"

Рік заснування
юридичної клініки

1998 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 2

Номер телефону
юридичної клініки

+38(048)77-72-761

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

onua.edu.ua/ua/legal-clinic-ukr

Відповідальна особа

Шишацька Юлія Олегівна

Електронна адреса
юридичної клініки

lawclinic@onua.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

87

Кількість викладачів6
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

2616

Юридичне консультування

1816

Підготовка правових
несудових документів

347

Підготовка процесуально правових документів

453

Представництво інтересів в
судах та інших органах

18

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

20

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

53

Медіа правова просвіта

427

Інші види правової допомоги
юридичної клініки

Медіація та адвокаційний супровід

Інші види правової допомоги
юридичної клініки

Надання первинної правової допомоги нотаріусами, робоча группа з захисту прав моряків, надання
первинної правової допомоги приватними виконавцями тощо

Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей,
громадських активістів, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей,
протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне, сімейне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб,
національних меншин, дітей, споживачів, пацієнтів, засуджених осіб, протидія домашньому
насильству, запобігання корупції, медіація

Галузі ді яльності юридичної клініки

До ку мен т о об і г юри д ич но ї кл і ні ки т а вкл юченн я юри д и ч но ї клі ні чн о ї о с ві т и у на вч а льн ий п ро це с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, паперовий журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
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Юридична клініка
Одеського державного
університету внутрішніх справ
Рік заснування
юридичної клініки

2013 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1

Номер телефону
юридичної клініки

+38(093)10-09-463

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

/oduvs.edu.ua/derzhava-ta-suspilstvo/yuridichna-klinika/

Відповідальна особа

Гритенко Оксана Анатолівна

Електронна адреса
юридичної клініки

oksanochka.oksi78@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

9

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 0

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

20

Підготовка правових
несудових документів

0

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

0

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

0

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне право, цивільне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал
Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Херсонського державного
університету

Рік заснування
юридичної клініки

2013 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

73000, м.Херсон, вул Університетська, 4, шостий корпус Херсонського державного університету

Номер телефону
юридичної клініки

+38(095)81-28-770

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

kspu.edu/About/Faculty/FBP/PublicLawConsulting.aspx

Відповідальна особа

Алябов Юрій Васильович

Електронна адреса
юридичної клініки

yuriy569078@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана посада,
помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

15

Кількість викладачів3
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

195

Юридичне консультування

67

Підготовка правових
несудових документів

31

Підготовка процесуально правових документів

11

Представництво інтересів в
судах та інших органах

8

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

11

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

7

Медіа правова просвіта

5

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, протидія
домашньому насильству, права пацієнтів

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права дітей, запобігання корупції, протидія булінгу

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал
Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ
СХІДНОЇ
УКРАЇНИ
Донецька, Запорізька,
Луганська, Сумська,
Харківська області
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Правова лабораторія клінічних
методів навчання "PRO BONO"
Східноукраїнського
національного університету Рік заснування
юридичної клініки
ім. Володимира Даля
Організаційно-правова
форма юридичної клініки

2005 рік
Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а, ауд. 318а,

Номер телефону
юридичної клініки

+38(099)06-01-247

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

pravo-snu.com.ua/clinic,
www.facebook.com/eunu.law.probono

Відповідальна особа

Капліна Галина Анатоліївна

Електронна адреса
юридичної клініки

pro.bono@pravo-snu.lg.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада,
помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

6

Кількість студентів консультантів

30

Кількість викладачів6
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

59

Юридичне консультування

54

Підготовка правових
несудових документів

14

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

0

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, військових та
ветеранів, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських
активістів, пацієнтів, запобігання корупції, протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право, права споживачів, права пацієнтів, медіація, протидія булінгу

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів
Облік правопросвітніх заходів Електронний журнал проведення заходів, паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студе- Зараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Практико-освітній центр
"Юридична допомога"
Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна

Рік заснування
юридичної клініки

2006 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, к. 145

Номер телефону
юридичної клініки

+38(057)70-75-081

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_zagalna.php,
www.instagram.com/lawclinic_karazin

Відповідальна особа

Бранюк Ольга

Електронна адреса
юридичної клініки

jurclinic@karazin.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

12

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

60

Юридичне консультування

48

Підготовка правових
несудових документів

36

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

24

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

5

Медіа правова просвіта

7

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів
фінансових послуг, права військових та ветеранів, членів їх сімей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне право

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал, паперовий архів
Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
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Представництво навчальної лабораторії
"Юридична клініка"
Навчально-наукового інституту права
Університету державної фіскальної
служби України у місті Cлов'янськ

Рік заснування
юридичної клініки

2020 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

84122, Донецька обл., м. Словянськ, пл. Соборна, 3, 4-й поверх

Номер телефону
юридичної клініки

+38(099)42-57-981,
+38(050)70-77-363

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.slovlaw.com

Відповідальна особа

Лазаренко Дмитро Олександрович

Електронна адреса
юридичної клініки

lcsnni2020@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - оплачувана посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

4

Кількість студентів консультантів

10

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 2

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

2500

Юридичне консультування

170

Підготовка правових
несудових документів

28

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

2

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

18

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

7

Інші види правової допомоги

Діяльність мобільного офісу (щонайменше по 4 виїзди щомісяця) у віддалені населені пункти
Донецької області, у тому числі наближені до лінії розмежування.

Інші види правової просвіти

Підготовлено 17 інфографік

Інша діяльність
юридичної клініки

Розробка комп’ютерної гри “Безпечний капітал”, підготовка посібника “Фінансова грамотність
населення деокупованих територій”, налагоджено співпрацю з різними організаціями, органами
місцевого самоврядування, центрами БВПД

Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, військових та
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, громадських активістів, пацієнтів

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, військових та
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, громадських активістів, пацієнтів

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права споживачів фінансових послуг (інформування)

Галузі ді яльності юридичної клініки

Д оку м ент о о бі г юр ид и чно ї клі ні ки т а вкл ючен ня ю ри ди ч но ї клі н і чно ї о с в іт и у н а вча ль ни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, електронний архів, база даних

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка "Довіра"
Сумського національного
аграрного університету

Рік заснування
юридичної клініки

2009 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, каб.01

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)13-06-247

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

ur.snau.edu.ua/?page_id=527,
www.facebook.com/groups/4246149762091624

Відповідальна особа

Гресь Наталія Миколаївна

Електронна адреса
юридичної клініки

uk_dovira@ukr.net

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, лаборант - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

1

Кількість студентів консультантів

9

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 3

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

5

Юридичне консультування

19

Підготовка правових
несудових документів

3

Підготовка процесуально правових документів

3

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

2

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

8

Інша діяльність
юридичної клініки

Розробка відео-консультації для участі у фестивалі Street Law "Fin Skills", участь у Дебатному турнірі
"Толерантність, людська гідність та недискримінація як цінності ЄС", організація стажування студентів
у Сумському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право

До ку мен т оо б іг юри д ич но ї кл і ні ки т а вкл юченн я юри д и ч но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр о це с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студеМожливість проходження практики
нтів в юрклініці з практикою

62

Юридична клініка
"Правова допомога"
Сумської філії
Харківського національного
університету внутрішніх справ

Рік заснування
юридичної клініки

2005 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Громадська організація у
співпраці з ЗВО

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

40007, м.Суми, вул.Миру, 24

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)67-78-290

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

sumy.univd.edu.ua/dir/11/yurydychna-klinika

Відповідальна особа

Василенко Марина Євгенівна

Електронна адреса
юридичної клініки

symukharkiv.navs.legalclinic@
gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

8

Кількість студентів консультантів

20

Кількість викладачів1
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

6

Юридичне консультування

7

Підготовка правових
несудових документів

3

Підготовка процесуально правових документів

2

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

5

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

3

Медіа правова просвіта

3

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг,
права військових та ветеранів, членів їх сімей, протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, сімейне право, адміністративне право, протидія домашньому
насильству, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право

Д о кум ент о о бі г ю ри ди чно ї клі н іки т а вкл ючен ня ю ри ди ч н ої кл ін і чно ї о св і ти у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій Паперовий журнал, електронний архів, паперовий архів
Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів, паперова база
та навчальних матеріалів
навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Курс за вибором студентів

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
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Юридична клініка
"Правовий захист"
Донецького юридичного інституту
Міністерства внутрішніх справ
України
Рік заснування

юридичної клініки
Організаційно-правова
форма юридичної клініки

2019 рік
Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

87510,м. Маріуполь, пр. Луніна 89, каб. 101

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)47-09-541

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.dli.donetsk.ua/structure/lawhelp-f2

Відповідальна особа

Колосов Руслан Віталійович

Електронна адреса
юридичної клініки

przahyst@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

2

Кількість викладачів5
кураторів (зовнішні експерти)

Кількість студентів консультантів

16

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

37

Юридичне консультування

27

Підготовка правових
несудових документів

10

Підготовка процесуально правових документів

7

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

7

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

2

Галузі діяльності юридичної клі ніки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права внутрішньо переміщених осіб, права
дітей, права споживачів, запобігання корупції, протидія домашньому насильству

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне право, сімейне право, права внутрішньо переміщених осіб, права дітей, протидія булінгу

До кум ент о о бі г юри ди чн ої клі н і ки т а в ключ ення юри ди ч н о ї кл і ні чно ї о с ві т и у н а вча л ьни й п ро ц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів Паперовий журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студентів в юрклініці з практикою

Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
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Юридична клініка "Феміда"
Донецького державного
університету управління
Рік заснування
юридичної клініки

2015 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

87258, м. Маріуполь вул. Аеродромна 7, кабінет 205

Номер телефону
юридичної клініки

+38(098)36-31-327

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/693646997438065

Відповідальна особа

Галла Михайло Олексійович

Електронна адреса
юридичної клініки

urklinika@dsum.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, лаборант - оплачувана посада, помічник - оплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

7

Кількість студентів консультантів

45

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 1

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

4

Юридичне консультування

46

Підготовка правових
несудових документів

3

Підготовка процесуально правових документів

10

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

19

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

0

Медіа правова просвіта

2

Інші види правової просвіти

Створення 2 правопросвітніх відеороликів (соціальна реклама)

Інша діяльність
юридичної клініки

Співпраця з благодійним фондом "Право на захист" та центром БВПД

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Сімейне право (вирішення спорів при розлученні подружжя за допомогою медіації)

До ку м ент о о бі г юр ид и чно ї кл і ні ки т а вкл ючен ня юр ид и ч но ї клі н іч но ї о с ві т и у на в ча льн и й п ро це с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, електронна база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Обов’язковий курс

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка "ЮрАзов’є"
Маріупольського державного
університету

Рік заснування
юридичної клініки

2007 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

87554, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129, кабінет 201

Номер телефону
юридичної клініки

+38(097)68-53-161

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

elf.mdu.in.ua/index/juridichna_klinika_mdu/0-6

Відповідальна особа

Топузов Володимир Іванович

Електронна адреса
юридичної клініки

kafedra.ppa@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

5

Кількість студентів консультантів

10

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 1

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

15

Юридичне консультування

50

Підготовка правових
несудових документів

20

Підготовка процесуально правових документів

15

Представництво інтересів в
судах та інших органах

10

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

5

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

5

Медіа правова просвіта

2

Інші види правової просвіти
юридичної клініки

Співробіництво з органами первинної безоплатної правової допомоги

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права
внутрішньо переміщених осіб, права дітей, протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів, зокрема фінансових послуг, права
внутрішньо переміщених осіб, права дітей, протидія домашньому насильству і булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Протидія домашньому насильству і протидія булінгу

До ку мен т оо б іг юри д ичн о ї кл і ні ки т а вклю ченн я юри д ич но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр оц е с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка
Сумського державного
університету

Рік заснування
юридичної клініки

2008 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Структурний підрозділ ЗВО зі
штатом

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

40000, м. Суми, вул. Покровського буд. 9/1, Конгрес-центр СумДУ

Номер телефону
юридичної клініки

+38(050)61-20-650

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

agpfeb.law.sumdu.edu.ua/uk/to-employer/legal-clinic,
www.facebook.com/groups/427305600776905

Відповідальна особа

Руденко Людмила Дмитрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

yurklinika@yur.sumdu.edu.ua

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - оплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

2

Кількість викладачівкураторів (зовнішні експерти) 1

Кількість студентів консультантів

12

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

45

Юридичне консультування

35

Підготовка правових
несудових документів

15

Підготовка процесуально правових документів

12

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

8

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

7

Медіа правова просвіта

5

Інша діяльність
юридичної клініки

Реалізація проєкту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE "Європейські стандарти захисту прав
споживачів фінансових послуг" за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне; співпраця з Сумським
осередком Гельсинської спілки з прав людини

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг, права
військових та ветеранів, членів їх сімей, права внутрішньо переміщених осіб, права дітей

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, права споживачів фінансових послуг, права внутрішньо переміщених осіб, права
дітей, права споживачів, протидія булінгу

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Права споживачів фінансових послуг

До ку мен т оо б іг юри д ич но ї кл і ні ки т а вкл юченн я юри д и ч но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр о це с
Ведення обліку консультацій

Паперовий журнал, паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперовий журнал проведення заходів, паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Такі заняття не проводяться для студентів

Співвідношення роботи студеЗараховується як практика за весь час роботи в юридичній клініці
нтів в юрклініці з практикою
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Юридична клініка факультету № 6
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Рік заснування
юридичної клініки

2012 рік

Організаційно-правова
форма юридичної клініки

Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

61080, м.Харків, проспект Льва Ландау, 27;
приймальня: м.Харків, вулиця Жон Мироносиць, 13

Номер телефону
юридичної клініки

+38(068)21-65-689

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

univd.edu.ua/uk/dir/2249/yurydychna-klinika

Відповідальна особа

Вакулович Елла Валентинівна

Електронна адреса
юридичної клініки

klinika.hnuvs@gmail.com

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

12

Кількість студентів консультантів

24

Кількість викладачів0
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

8

Юридичне консультування

51

Підготовка правових
несудових документів

5

Підготовка процесуально правових документів

12

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

3

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

1

Медіа правова просвіта

0

Інша діяльність
юридичної клініки

Участь у заходах Регіонального центру надання безоплатної вторинної допомоги в Луганській та
Харківській областях; надання консультацій відвідувачам Харківського окружного адміністративного
суду в межах договору про співпрацю

Галузі діяльності юридичної кліні ки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Цивільне право, сімейне право, адміністративне право, права споживачів фінансових послуг

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне право, цивільне право, адміністративне право

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Цивільне право

До ку мен т оо б іг юри д ич но ї кл і ні ки т а вкл юченн я юри д и ч но ї кл і ні чн о ї о с ві т и у на вча л ьн ий пр о це с
Ведення обліку консультацій

Електронний журнал, електронний архів

Облік правопросвітніх заходів
Електронний журнал проведення заходів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Заняття поза навчальним планом

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою

68

Юридична клініка
Національного аерокосмічного
університету
ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Кандидат у члени Асоціації юридичних клінік України

Рік заснування
юридичної клініки
Організаційно-правова
форма юридичної клініки

2020 рік
Інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної кліні ки
Адреса
(у т.ч. адреса приймальні)

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17

Номер телефону
юридичної клініки

+38(099)71-59-924

Сайт юридичної клініки
(сторінка у соцмережах)

www.facebook.com/groups/483046942691378

Відповідальна особа

Савчук Олена Олександрівна

Електронна адреса
юридичної клініки

jurclinica@khai.edu

Людський ресурс юридичної клі ніки
Працівники
юридичної клініки

Керівник - неоплачувана посада, адміністратор - неоплачувана посада, лаборант - неоплачувана
посада, помічник - неоплачувана посада

Кількість викладачівкураторів (працівники ЗВО)

13

Кількість студентів консультантів

21

Кількість викладачів10
кураторів (зовнішні експерти)

Показники роботи юридичної клі ніки у 2020 році
Надання правової допомоги та правова просвіта

Надання інформації чи
контактів правової допомоги

10

Юридичне консультування

2

Підготовка правових
несудових документів

2

Підготовка процесуально правових документів

0

Представництво інтересів в
судах та інших органах

0

Публічні виступи (лекції,
презентації, зустрічі тощо)

6

Інтерактивні заняття
(практичне право / street law)

3

Медіа правова просвіта

0

Інша діяльність
юридичної клініки

Наукова діяльність

Галузі ді яльності юридичної клініки
Галузі, у яких юрклініка
надає правову допомогу

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів (фінпослуг), військових та
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських активістів,
пацієнтів, засуджених осіб, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання корупції, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює правову просвіту

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів (фінпослуг), військових та
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських активістів,
пацієнтів, засуджених осіб, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання корупції, медіація

Галузі, у яких юрклініка
здійснює іншу діяльність

Кримінальне, цивільне, сімейне, адміністративне право, права споживачів (фінпослуг), військових та
ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, дітей, громадських активістів,
пацієнтів, засуджених осіб, протидія домашньому насильству і булінгу, запобігання корупції, медіація

До ку мен т о об і г юри д и чно ї кл і ні ки т а вкл юченн я юр ид и ч но ї клі ні чн о ї о с ві т и у на вч а льн и й п ро це с
Ведення обліку консультацій

Паперовий архів

Облік правопросвітніх заходів
Паперова база навчальних матеріалів
та навчальних матеріалів
Викладання спецкурсу
юридичної клінічної освіти

Планують проводити, однак тілько розпочали роботу

Співвідношення роботи студе- Зараховується лише за період практики згідно із навчальним планом
нтів в юрклініці з практикою
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