
Додаток 1

Анкета 
юридичної клініки 

Асоціації юридичних клінік України1 
Назва юридичної клініки, назва ВНЗ 

Рік заснування юридичної клініки 
Організаційно-правова форма юридичної клініки 
(один з варіантів)

а) структурний підрозділ ВНЗ із штатом;
б) інший підрозділ  ВНЗ без штату2;
в) інше:_________________________________________
________________________________________________

Контактні дані юридичної клініки3:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон 
3) електронна пошта4

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 
соцмережах5

5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.

2. 
3. 
4. 
5. 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів 

1. Викладачів-кураторів
2. Студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2019 
році (у тих рядках, що є показники, зазначте їх 
кількість, у яких показники відсутні – поставте "-"; 
якщо у одній справі було декілька показників – 
зазначте їх усі)

1. Надання правової допомоги6:
а) надання інформації чи контактів щодо 
правової допомоги7

б) юридичне консультування
в) підготовка правових несудових документів
г) підготовка  процесуально-правових 
документів
д) представництво інтересів в судах та інших 
органах

2. Правова просвіта8:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі 
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / street 
law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми 
тощо)

3. Інше (зазначте, якщо таке мало місце):

Галузі надання правової допомоги 
(зазначте один з варіантів (а, б, в), а також (г) за 

а) всі галузі без винятку; 
б) широке коло галузей, за виключенням таких:

1 анкета заповнюється у електронному вигляді, обрані відповіді потрібно виділити жирним чи вдрукувати свою  версію. 
2 Якщо у вас є положення, але немає штату, вам сюди (не треба вигадувати симулякри типу структурний підрозділ без 
штату; інше – це щось принципово інше: функціональний напрям діяльності кафедри, факультету, гуртка по хімії; 
інституція, що організована у співпраці вишу і громадської організації; шаманське коло тощо)
3 заповняючи ці пункти, пам‘ятайте, що саме за ними з Вашою організацією будуть шукати з питань співпраці, не 
вказуйте приватні контакти, контакти тимчасових осіб, які будуть неактуальні через рік-два, приймалень ВНЗ, які не 
зможуть довести інформацію до юридичної клініки. Також не вказуйте пошту, якою ви не користуєтесь чи не будете 
користуватись
4 переконливо просимо використовувати електронну пошту на gmail.com 
5  Чітке посилання на web-сторінку юридичної клініки (або її теку на сайті вишу), а не на головну сторінку вишу 
6 лише кількісні показники у крайньому правому стовпці
7 мається на увазі, що така послуга надавалася без надання юридичної консультації, лише інформування про цікавлячі 
питання, надавалися контакти для звернення у компетентні органи
8 лише кількісні показники у крайньому правому стопці



наявності) ________________________________________________
________________________________________________
в) лише окремі галузі права, а саме:
________________________________________________
________________________________________________
г) спеціалізовані сфери правовідносин (вужчі за галузі 
права)
________________________________________________
________________________________________________

Ведення обліку консультацій а) журнал; 
б)  паперовий архів;
в)  електронний архів;
г) інше:_________________________________________ 

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
(один з варіантів)

а) обов’язковий курс "_____________________________
______________________________________________"; 
б) курс за вибором студентів "______________________
______________________________________________"; 
в) заняття поза навчальним планом; 
г) інше: _________________________________________

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 
практикою студентів 

а) зараховується як практика;    
б) не розглядається як спосіб проходження практики

Керівник юридичної клініки                                          (ПІБ)



В ЯКОСТІ ЗРАЗКУ!
 ЗАПОВНЮЙТЕ НЕ ЦЮ, А ЛИШЕ ОРИГІНАЛЬНУ АНКЕТУ 

Юридична клініка
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Рік заснування юридичної клініки 2007
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон 
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у 
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 58000, вул. Університетська, 19, м. Чернівці

2. (0372)58-47-52; (099) 308-40-00; (097)112-30-00
3. legal.clinic@chnu.edu.ua
4. https://www.facebook.com/legalclinic.che

5. Романюк Ірина Ігорівна, керівник ЮК

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) 
та студентів станом на контрольний рік

1. Викладачів-кураторів 5
2. Студентів 50

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році 1. Надання правової допомоги:
надання інформації чи контактів щодо правової 
допомоги

69

юридичне консультування: 63
підготовка правових несудових документів 23
підготовка  процесуально-правових документів 40
представництво інтересів в судах та інших органах 1
2. Правова просвіта:
публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 2
інтерактивні заняття (практичне право / street law) 1
медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 0

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку, окрім кримінального права
Ведення обліку консультацій журнал; паперовий архів

Викладання спецкурсу юридичної клінічної 
освіти

курси за вибором студентів: "Основи юридичної клінічної 
практики", "Street law" (Практичне право);
курс за вибором навчального закладу: "Практичне право 
(юридична клініка)"

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з 
практикою студентів 

зараховується як практика
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