
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
кандидатки на посаду Голови та у члени Правління  

Асоціації юридичних клінік України 

ТЕТЯНИ ВОЛОШАНІВСЬКОЇ 
 

Зважаючи на момент вторгнення та повномасштабної збройної агресії 
російської федерації, безперечною залишається пріоритетність якісного та 
ефективного виховання нового покоління правників, пов’язаного з 
формуванням у здобувачів вищої освіти розуміння соціально-орієнтованого 
змісту юридичної професії та усвідомлення ними правозахисної ролі правника 
у сучасному суспільстві. 

Для вирішення цієї проблеми є необхідним підвищення якості підготовки 
юристів, оскільки сучасний навчальний процес переобтяжений інформацією 
про догму права і лише частково сприяє практичній підготовці. Розрив між 
теорією та практикою в юридичній освіті продовжує зберігатися, оскільки 
проходження студентами практики на базі органів державної влади та 
місцевого самоврядування є недостатнім для набуття ними належного обсягу 
професійних навичок юридичної діяльності.  

З огляду на це, протягом останніх років здобувачі вищої освіти провідних 
закладів вищої освіти України під контролем викладачів-кураторів надають 
правову допомогу різним верствам населення, набуваючи при цьому 
практичних навичок для подальшої діяльності за фахом.  

Для здійснення якісної підготовки та забезпечення отримання досвіду 
практичної діяльності з захисту прав, свобод, законних інтересів людини і 
громадянина здобувачами вищої освіти, які практикують на базі юридичних 
клінік закладів вищої освіти актуального значення набуває потреба в  розробці 
«Програми розвитку Асоціації юридичних клінік України». 

 
Запропоновано наступні складові 

«Програми розвитку Асоціації юридичних клінік України», зокрема: 
 



 
 

 

 

* здійсненнюючи надання безоплатної правової допомоги на базі юридичної 
клініки вишу керуватися наступними принципами: поваги до права, 
справедливості, людської гідності; спрямованості на захист прав і свобод 
людини; гуманізму; законності та верховенства права; об'єктивності; 
конфіденційності; компетентності та добросовісності; 
* щотижнево проводити відкриті заходи (онлайн/офлайн), зокрема: науково-
практичні конференції, семінари, тренінги та інші заходи з актуальних 
правових питань зі студентами з інтенсивного вироблення стійких вмінь і 
навичок практичного виконання професійних обов’язків юриста у дусі 
дотримання та поваги до принципів верховенства права, справедливості і  
людської гідності; 
* запроваджувати  інтерактивні методи викладання права на базі юридичних 
клінік (здійснювати обмін досвідом серед складу науково-педагогічних 
працівників); 
* продовжувати співпрацю з національними, іноземним та міжнародними 
партнерами у різних напрямах у проведенні спільних правопросвітніх заходів 
та наданні правової допомоги різним верствам населення; 
* здійснювати аналіз практики національного законодавства України та 
рішень Європейського суду з прав людини; 
* залучати здобувачів вищої освіти до участі в міжнародних проєктах та 
грантах; 
* здійснювати моніторинг  нових законопроєктів;  
* підвищувати кваліфікацію у сфері юридичної освіти; 
* актуалізувати міжнародне співробітництво між українською юридичною 
клінічною спільнотою та юридичними клініками з інших країн. 

 

 


