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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
(м. Київ, Київська та Чернігівська області)
Юридична клініка "DeJure"
ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

1999; 2013 - ребрендинг
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Колекторна, 4. Ауд.4.10, м. Київ
dejure@ukr.net
https://nni3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/
https://www.facebook.com/clinicnni3navs/
Куценко Дмитро Володимирович,
с.н.с. НЛПЗПБП ННІ №3 НАВС
1. Викладачів-кураторів

6

2. Студентів

33

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

9

в) підготовка правових несудових документів

2

г) підготовка процесуально-правових документів

1

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

17

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

14

всі галузі, без винятку
паперовий архів
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

16

1

6

Навчальна лабораторія “Правнича клініка”
Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2000

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

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

1. Викладачів-кураторів

4

2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

28

в) підготовка правових несудових документів

11

г) підготовка процесуально-правових документів

31

д) представництво інтересів в судах та інших органах

1

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

1

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

+38 044 425 5361
lawclinic-ukma@ukr.net
http://lawclinicukma.wordpress.com
www.facebook.com/groups112176651210114
Ольховська Галина Іванівна, провідний спеціаліст

95

21

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінального
та кримінального процесуального права
журнал; паперовий архів
курс за вибором студентів "Юридичний практикум"
зараховується як практика

7

Навчальна юридична консультація
Академії адвокатури України
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2002

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

бульвар Тараса Шевченка, 27, м. Київ

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

(044) 288-05-29
marina.ts.ukr@gmail.com
http://aau.edu.ua/ua/traininglawoffice/
Цимбал Марина Олександрівна,
директор Центру розвитку професійних компетентностей
1. Викладачів-кураторів
3
2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

5

в) підготовка правових несудових документів

10

г) підготовка процесуально-правових документів

11

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

30

54

-

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
2
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне
право, господарське право
журнал; паперовий архів
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

8

Юридична клініка “Adiutorium”
Чернігівського національного технологічного університету 1
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2002
інший підрозділ ВНЗ без штату;

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)

м. Чернігів, вул. Козацька 1
72-40-77
chernih.auditorium.legalclinic@gmail.com,
adiutorium@ukr.net
https://www.facebook.com/groups/210424045998792/
Литвиненко Валентина Миколаївна, доцент кафедри
трудового права, адміністративного права та процесу

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

1. Викладачів-кураторів
2. Студентів
1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
правової допомоги
б) юридичне консультування
в) підготовка правових несудових документів
г) підготовка процесуально-правових
документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)
всі галузі без винятку
паперовий архів; електронний архів
курс за вибором студентів "Юридична клінічна
практика"
зараховується як практика

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

1

Кандидат у члени АЮКУ

9
35
14
11
2
2
-

13
3
-

9

Навчально-практична лабораторія "Юридична клініка"
Національного університету державної фіскальної служби України
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2003
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Університетська, 31, корпус Е, каб. 107Е, м. Ірпінь,
Київська обл.
044-492-91-55, 050-906-78-30
lc.usfsu@gmail.com
http://www.nusta.edu.ua/kafedri-pravo/#1538376040708b8a5bbdb-6bba
http://dusfsu-nnip.com/category/нав-практ-лаб-клініка/
https://www.facebook.com/lc.usfsu/
Шолкова Тетяна Борисівна, заступник завідувача НПЛ
1. Викладачів-кураторів

6

2. Студентів

25

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

2

в) підготовка правових несудових документів

7

г) підготовка процесуально-правових документів

13

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

6

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

-

29

3

3. Інше:
Участь студентів у всеукраїнських
3
змаганнях (дебатах, конкурсах, олімпіадах)
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне право, кримінальний процес
журнал; паперовий архів; електронний архів;
Вибірковий курс "Основи юридичної клінічної практики";
заняття поза навчальним планом безпосередньо з
студентами-слухачами;
зараховується як практика

10

Юридична клініка "Право та практика"
Білоцерківського національного аграрного університету
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2003

Контактні дані юридичної клініки
1) адреса (у т. ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

бульвар Олександрійський, 96, м. Біла Церква, Київська обл.

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

інший підрозділ ЗВО без штату

+38(0456)340440
pravoipraktuka@gmail.com
Єфремова Ірина Іванівна, завідувач кафедри цивільноправових дисциплін, керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів
2
2. Студентів

15

1. Надання правової допомоги
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

2

в) підготовка правових несудових документів

2

г) підготовка процесуально-правових документів

1

д) представництво інтересів в судах та інших органах

–

15

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
6
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law) –
в) медіа правова просвіта (інформація у ЗМІ, фільми
–
тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне право та кримінальний процес
журнал
обов’язковий курс "Правові засади діяльності юридичної
клініки"
не розглядається як спосіб проходження практики

11

Юридична консультація "Юридична клініка"
Національного авіаційного університету
Рік заснування юридичної клініки

2004

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО із штатом
проспект Комарова, 1, корпус 1, хол першого поверху,
м. Київ
0636992851

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

consultationnau@ukr.net
Дибань Максим Петрович, керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

4

2. Студентів

45

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

22

в) підготовка правових несудових документів

15

г) підготовка процесуально-правових документів

3

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)

-

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

5

86

24

Галузі надання правової допомоги

широке коло галузей, за виключенням кримінального права

Ведення обліку консультацій

журнал

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

не викладається
зараховується як практика

12

Юридична клініка "Expert"
ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

2006
підрозділ, що входить до структури науково-дослідної
лабораторії з проблем експертно-криміналістичного
забезпечення навчально-наукового інституту № 2
Національної академії внутрішніх справ
вул. Генерала Карбишева, 3, м. Київ
0931532216
efimenko_i_n@ukr.net
https://nni2.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/
Єфіменко Ігор Миколайович, старший науковий співробітник
відділення забезпечення навчального процесу навчальнонаукового інституту № 2 НАВС, к.ю.н., капітан поліції
1. Викладачів-кураторів
7
2. Студентів

17

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

11

в) підготовка правових несудових документів

-

г) підготовка процесуально-правових документів

-

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

30

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

-

3. Інше:
Участь у всеукраїнських програмах, з’їздах
юридичних клінік, виставках форумах, майстеркласів, екскурсіях, днів відкритих дверей тощо
Участь, організація та проведення науковопрактичних конференцій, круглих столів, семінарів
тощо
Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

всі галузі без винятку
журнал; паперовий архів
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

2

-

18

4

13

Юридична клініка "Центр правничої допомоги"
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2007

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Тургенівська, 8/14, м. Київ

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

1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

16

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

11

в) підготовка правових несудових документів

4

г) підготовка процесуально-правових документів

18

д) представництво інтересів в судах та інших органах

3

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

11

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

+38 097401-33-21
advokatdubchak@gmail.com,
legal.clinic.dragomanova@gmail.com
Дубчак Леся Сергіївна, керівник юридичної клініки

36

3

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких: право
соціального забезпечення, кримінального та кримінального
процесуального.права
журнал
немає
не розглядається як спосіб проходження практики

14

Юридична клініка “Захист та справедливість”
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2008
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Васильківська, 17, м. Київ
(044)259-97-25; (095)748-84-07; (050)984-69-52
Law_clinic_77@gmail.com
https://nubip.edu.ua/node/29088;
https://www.facebook.com/lawclinicNUBiPUkraine/
Кідалов Сергій Олександрович,
керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

4

2. Студентів

36

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

27

в) підготовка правових несудових документів

6

г) підготовка процесуально-правових документів

27

д) представництво інтересів в судах та інших органах

2

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)

18

150

2

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
0
лише окремі галузі права, а саме: цивільне право і процес;
адміністративне право і процес
журнал; електронний архів
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

15

Юридична клініка "Захист"
ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2011
інший підрозділ ЗВО без штату
Площа Солом’янська, 1, м. Київ
0983480020, 0677803758
navs.zahyst.legalclinic@gmail.com, tsiyprik@ukr.net
https://nni1.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika/
Соціальні мережі: https://www.facebook.com/kliniczahist/
Цюприк Наталія Олександрівна,
старший науковий співробітник
1. Викладачів-кураторів
7
2. Студентів (курсантів)

34

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

17

в) підготовка правових несудових документів

2

г) підготовка процесуально-правових документів

1

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

82

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
лише окремі галузі права, а саме:
цивільне право, адміністративне право
журнал
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

-

16

Юридична клініка "Defendo"
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2011
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Борщагівська, 124, навч. корп. № 19, кім. 329,
м. Київ
(044) 236-09-25
defendo_kpi@ukr.net
defendo.kpi.ua/
Бежевець Алла Михайлівна,
директор юридичної клініки, старший викладач
1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів (курсантів)

14

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

3

в) підготовка правових несудових документів

35

г) підготовка процесуально-правових документів

30

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

-

85

-

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
всі галузі за винятком: кримінального, податкового,
фінансового
журнал
курс за вибором студентів "Основи юридичної клінічної
практики"
зараховується як практика

17

Юридична клініка "Громадська приймальня"
Київського кооперативного інституту бізнесу і права
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2013

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Ломоносова, 18, кімната 105, м. Київ

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

1. Викладачів-кураторів

11

2. Студентів

25

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

65

в) підготовка правових несудових документів

0

г) підготовка процесуально-правових документів

0

д) представництво інтересів в судах та інших органах

0

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)

8

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

інший підрозділ ЗВО без штату

(044) 258-20-29
rector@kkibp.edu.ua, Innanaida@ukr.net
Найда Інна Володимирівна, доцент кафедри права

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінального права та кримінального процесу
журнал
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

11

0
0

18

Юридична клініка "Астрея"
Київського університету імені Бориса Грінченка
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

2014
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Маршала Тимошенко, 13Б, м. Київ,
(044) 485-21-74, (063)031-23-02
astrea@kubg.edu.ua
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/yurydychna-klinikaastreya/pro-pidrozdil.html,
Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри публічного та
приватного права, керівник
1. Викладачів-кураторів
5
2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

200

в) підготовка правових несудових документів

34

г) підготовка процесуально-правових документів

27

д) представництво інтересів в судах та інших органах

2

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

12

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

2

150

-

3. Інше:
Школи з права
Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2

Круглі столи
1
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне, податкове, господарське право
журнал; паперовий архів; інше: внутрішня документація
(звіти)
інше: майстер-класи
зараховується як практика

19

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
(Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська,
Хмельницька області)
Лабораторія практичного права "Юридична клініка"
Львівського національного університету імені Івана Франка
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

1998

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

структурний підрозділ ЗВО із штатом

(032) 239-41-77
pl.lab.law@lny.eedu.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000111813737 01
Гриценко Наталія Михайлівна, завідувач лабораторії
практичного права
1. Викладачів-кураторів
10
2. Студентів

42

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

10

в) підготовка правових несудових документів

26

г) підготовка процесуально-правових документів

48

д) представництво інтересів в судах та інших органах

0

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

12

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

8

Галузі надання правової допомоги

всі галузі без винятку

Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти

журнал; паперовий архів

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

106

12

20

Юридична клініка
Ужгородського національного університету
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

1998
структурний підрозділ ЗВО із штатом;
вул. Капітульна 26/23, м. Ужгород, Закарпатська обл.

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій

0506723955; 0506744856
ivan.peresh@gmail.com
marija_mendzhul@ukr.net
Переш Іван Євгенійович – директор Юридичної клініки
Менджул Марія Василівна – заступник директора Юридичної
клінік
1. Викладачів-кураторів
8
2. Студентів

21

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

71

в) підготовка правових несудових документів

61

г) підготовка процесуально-правових документів

101

д) представництво інтересів в судах та інших органах

13

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

21

281

5

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
25
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінально,
кримінально-процесуальне право

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти

журнал; паперовий архів; електронний архів
заняття поза навчальним планом;
інше: Обов’язковий курс в межах дисципліни "Юридична
деонтологія"

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

зараховується як практика

21

Юридична клініка “Ad Astra”
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

1999

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Винниченка,30 каб.13, м. Луцьк

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

1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

17

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

19

в) підготовка правових несудових документів

20

г) підготовка процесуально-правових документів

9

д) представництво інтересів в судах та інших органах

1

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

структурний підрозділ ЗВО із штатом

+38050-666-45-79, +380332-24-04-11 ( деканат)
vitalina.lutsk@gmail.com
http:law.eenu.edu.ua/index.php/news/ad-astra
Єлов Віталій Андрійович, керівник юридичної клініки

18

2. Правова просвіта:

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо)

10

б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

36

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

6

всі галузі без винятку
журнал; паперовий архів
обов’язковий курс "Основи юридичної клінічної практики";
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

22

Юридична клініка
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

1999

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Шевченка 44 а, м. Івано-Франківськ

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

1. Викладачів-кураторів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

0342596133
lawclinic@pu.if.ua, frank.stefanyk.legalclinic@gmail.com
http://www.pu.if.ua/cgibin/university/portal/faculty/4440?did=Lawclinic&language=ua
Костів Іван Ярославович, завідувач юридичної клініки
2. Студентів

12

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

50

в) підготовка правових несудових документів

20

г) підготовка процесуально-правових документів

15

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

1

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

0

всі галузі без винятку
журнал
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

45

0

23

Юридична клініка
Хмельницького університету управління та права
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

1999
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Володимирська, 77, м. Хмельницький
(0382) 71-75-76
uk@univer.km.ua, khm.uprava.legalclinic@gmail.com
http://www.univer.km.ua/struck.php?sid=8
https://www.facebook.com/groups/1376265422670268/
Гарієвська Мирослава Богданівна,
завідувач юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

38

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

70

в) підготовка правових несудових документів

7

г) підготовка процесуально-правових документів

13

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

2

199

18

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
6
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінального права та права соціального забезпечення
журнал; паперовий архів; електронний архів
курс за вибором студентів "Основи юридичної клінічної
практики"
не розглядається як спосіб проходження практики

24

Юридична клініка "Pro bono"
Національного університету "Острозька академія"
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2000

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

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

1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

32

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

5

в) підготовка правових несудових документів

4

г) підготовка процесуально-правових документів

2

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

-

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги

Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

+38 03654 2 20 76, +38 097 140 93 51
oa.probono@gmail.com
http://www.oa.edu.ua/ua/studentbody/stud_organizations/probono
https://www.facebook.com/legalclinic.probono.nuoa/
Хмарук Юлія Миколаївна, керівник юридичної клініки

16

14

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
1
лише окремі галузі права, а саме:
цивільне, земельне, сімейне, спадкове, податкове, житлове,
конституційне, право соціального захисту та забезпечення,
права людини, адміністративне право
журнал; паперовий архів; електронний архів;
курс за вибором студентів "Юридична практика"
зараховується як практика

25

Юридична клініка
Львівського державного університету внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки

2004

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків)
та студентів станом на контрольний рік

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл.
(032) 295-47-76, 0679506479, 0679251550 (032) 258-63-25,
(032) 233-11-19
lawclinic@lvduvs.edu.ua
http://www2.lvduvs.edu.ua/struktura/yurydychna-klinika
Андрусишин Роман Миколайович, начальник ЮК,
Євхутич Ірина Миколаївна, заступник начальника ЮК
1. Викладачів-кураторів
3
2. Студентів

10

1. Надання правової допомоги:
надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
юридичне консультування:

11

підготовка правових несудових документів

5

підготовка процесуально-правових документів

15

представництво інтересів в судах та інших органах

1

28

2. Правова просвіта:
публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо)

6

інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

1

медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

1

Галузі надання правової допомоги

всі галузі без винятку

Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної
освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

журнал; паперовий архів
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

26

Юридична клініка
Університету Короля Данила
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2004
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Євгена Коновальця, 35, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська обл.
(0342)77-18-45
frank.halytsk.legalclinic@gmail.com;
lawclinic-iful@ukr.net
http://iful.edu.ua/yurydychna-klinika/
http://www.facebook.com/Юридична-клініка-УніверситетуКороля-Данила-492593507549183/
Лотоцький Михайло Васильович, професор кафедри
кримінального права і процесу, керівник ЮК
1. Викладачів-кураторів
5
2. Студентів

22

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

45

в) підготовка правових несудових документів

21

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

32

всі галузі без винятку
журнал
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

102



5
1
-

27

Юридична клініка "Liberta"
Тернопільського національного економічного університету
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2006

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, Тернопільська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

12

2. Студентів

42

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

6

в) підготовка правових несудових документів

11

г) підготовка процесуально-правових документів

15

д) представництво інтересів в судах та інших органах

5

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

42

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

5

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги

структурний підрозділ ЗВО із штатом

+380687587718, +380967006454
liberta.lc11@gmail.com
http://www.tneu.edu.ua/yurydychnaklnka/
https://www.facebook.com/libertauftneu/
Бейгер Вероніка Андріївна, директор юридичної клініки

всі галузі без винятку

Ведення обліку консультацій

журнал, електронний архів

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

20

31

28

Юридична клініка
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2007

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька обл.

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

1. Викладачів-кураторів

5

2. Студентів

50

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування:

69

- підготовка правових несудових документів

23

- підготовка процесуально-правових документів

40

д) представництво інтересів в судах та інших органах

1

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

2

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

0

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій

структурний підрозділ ЗВО із штатом

(0372)58-47-52; (099) 308-40-00; (097)112-30-00
legal.clinic@chnu.edu.ua
https://www.facebook.com/legalclinic.che
Романюк Ірина Ігорівна, керівник юридично клініки

63

1

всі галузі без винятку, окрім кримінального права

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти

журнал; паперовий архів.
курс за вибором студентів: "Основи юридичної клінічної
практики", "Street Law" (Практичне право);
курс за вибором навчального закладу: "Практичне право"

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

зараховується як практика

29

Юридична клініка “Феміда”
Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”2
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
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)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків)
та студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017
році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2

Кандидат у члени АЮКУ

2008
структурний підрозділ ВНЗ із штатом
вулиця Георгія Гонгадзе, 5, Луцьк, Волинська
область, 43000
0332 780 429
office@lirol.com.ua; pikalyuksvetlana2017@gmail.com

http://lutsk.uu.edu.ua/yuridichna_klinika/
Пікалюк Світлана Станіславівна
1. Викладачів-кураторів
4
2. Студентів
15
1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
34
правової допомоги
б) юридичне консультування
27
в) підготовка правових несудових документів
25
г) підготовка процесуально-правових
27
документів
д) представництво інтересів в судах та інших
2
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації,
5
зустрічі тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право /
2
Street Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
0
тощо)
широке коло галузей, за виключенням кримінального
права
журнал; паперовий архів
обов’язковий курс "Юридична клініка"
зараховується як практика

30

Юридична клініка
Волинського інституту
імені В’ячеслава Липинського Міжрегіональної академії управління персоналом
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2010

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Коперника, м. Луцьк, 8 Волинська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

6

2. Студентів

25

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

2
48

в) підготовка правових несудових документів

12

г) підготовка процесуально-правових документів

4

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

24

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

8

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

інший підрозділ ЗВО без штату

+38-066-054-52-44
urclinic@ukr.net
http://volyn.maup.com.ua/pro-institut/yuridichna-klinika.html
Кадебська Елеонора Володимирівна

12

3. Інше:
Організація заходів для працевлаштування студентів
5
(ярмарки вакансій, зустрічі, майстеркласи)
широке коло галузей, за виключенням кримінального права
та процесу
журнал
курс за вибором студентів "Юридичний практикум" або
"Юридична клінічна освіта"
зараховується як практика

31

Юридична клініка
Національного університету водного господарства та природокористування
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2012

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. О. Новака, 75, м. Рівне, Рівненська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

6

2. Студентів

18

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

65

в) підготовка правових несудових документів

13

г) підготовка процесуально-правових документів

25

д) представництво інтересів в судах та інших органах

4

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

2

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

-

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

0972631322
nni-prava@nuwm.edu.ua, v.b.bachuk@nuwm.edu.ua
Бачук Валентина Богданівна, директор юридичної клініки

3. Інше:
Участь в NUWEE Challenge із проектом "Зал судових
засідань ЮК НУВГП".
широке коло галузей, за виключенням таких:
медіа права, господарського процесу
журнал
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

49

2

1

32

Юридична клініка "Феміда"
Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

2014
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Національної Гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, ІваноФранківська обл.
(0342) 52-32-00
juridicklinika@ukr.net
https://f3.naiau.kiev.ua/yuridichna-klinika%C2%ABfemida%C2%BB/
https://www.facebook.com/Juridicclinicafemida/
Данченко Катерина Михайлівна,
керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

8

2. Студентів

42

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

20

в) підготовка правових несудових документів

5

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

12
13

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
3. Інше:
Тренінги
Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

Участь в громадських слуханнях
лише окремі галузі права, а саме: цивільне, земельне,
господарське право
журнал
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

9

33

Юридична клініка
Українського католицького університету
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2018

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Свенціцького, 17, м. Львів, Львівська обл.

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

0684537281
legalclinic@ucu.edu.ua
http://law.ucu.edu.ua/yurydychna-klinika/
Ковцун Христина Маркіянівна,
менеджер юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

15

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
правової допомоги
б) юридичне консультування

300

в) підготовка правових несудових документів

62

241

г) підготовка процесуально-правових документів 70
д) представництво інтересів в судах та інших
5
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
4
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
4
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)
спеціалізовані сфери правовідносин (вужчі за галузі
права): правова допомога учасникам бойових дій,
членам їх сімей
електронний архів
обов’язковий курс
не розглядається як спосіб проходження практики

34

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ
(Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська,
Черкаська області)
Юридична клініка
Донецького національного університету імені Василя Стуса
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

1996, відновлена у 2015

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Грушевського, 2 кім. 101, м. Вінниця, Вінницька обл.

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

1. Викладачів-кураторів

5

2. Студентів

35

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

18

в) підготовка правових несудових документів

9

г) підготовка процесуально-правових документів

12

д) представництво інтересів в судах та інших органах

0

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

0

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

структурний підрозділ ЗВО із штатом

0635233475; 0500646555
a.udod@donnu.edu.ua
https://www.facebook.com/LCDonNU/?ref=bookmarks
Удод Андрій Миколайович – завідувач юридичної клініки

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне право
електронний архів
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

0
0

35

Навчальна лабораторія "Юридична клініка"
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою
студентів

2005
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд.12, м. Черкаси, Черкаська
обл.
(0472) 50-45-46 і (097) 357-73-87, (0472) 64-84-74
suem.legal.clinic@ukr.net, suem.legal.clinic@gmail.com
https://www.facebook.com/suem.legal/?ref=br_tf
Колісник Артем Семенович,
керівник навчальної лабораторії
викладачів

3

студентів

10

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

6

в) підготовка правових несудових документів

-

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)
всі галузі без винятку

2

журнал
обов’язковий курс
зараховується як практика

40

-

3
1
-

36

Юридична клініка
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Рік заснування юридичної клініки

2007

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Наукова,13, корпус 9, кімната 302, м. Дніпро,
Дніпропетровська обл.
(056) 373-67-89, (056) 374-97-22

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою
студентів

dnipropetr_nu_lc@ukr.net,
dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com
http://www.dnu.dp.ua/ru/uridichesky_faculty;
https://www.facebook.com/Юридична-клініка-ДНУ-імОлеся-Гончара
Забродіна Олена Валентинівна, директор юридичної
клініки ДНУ
1. Викладачів-кураторів
5
2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
правової допомоги
б) юридичне консультування

2

в) підготовка правових несудових документів
г) підготовка процесуально-правових
документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) дистанційна медіа правова просвіта (інфо у
ЗМІ, фільми тощо)
всі галузі без винятку
журнал, паперовий архів
обов’язковий курс "Основи юридичної клінічної
практики"
зараховується як практика

28
5
8
-

2
6
3

37

Юридична клініка
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою
студентів

2007
структурний підрозділ ЗВО без штату
бул. Шевченка, 81, корпус № 1, каб. 123, м. Черкаси,
Черкаська обл.
+380969404529
Kaf.iv.cpd@gmail.com, kulbashna@ukr.net
http://econom-law.cdu.edu.ua/?page_id=1107
Instagram: legalclinic
Кульбашна Олена Анатоліївна,
керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

7

2. Студентів

48

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

18

в) підготовка правових несудових документів

5

46

г) підготовка процесуально-правових документів
4
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
6
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
12
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
2
тощо)
а) всі галузі без винятку, окрім кримінального права та
господарського правa
журнал обліку; паперовий архів
обов’язковий курс: "Основи юридичної клінічної
практики"
зараховується як практика

38

Юридична клініка “Правова допомога”
Дніпровського гуманітарного університету
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

2008
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Орловська 1 Б, каб. 108, м. Дніпро,
Дніпропетровська обл.
050-158-29-66
uk.dgu.2008@gmail.com ; uk_dgu@ua.fm, t.alfa@i.ua
Блінова Ганна Олександрівна, викладач- куратор
1. Викладачів-кураторів

3

2. Студентів

11

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

12

в) підготовка правових несудових документів

5

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)

-

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

всі галузі без винятку
журнал; паперовий архів; електронний архів
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

16

-

4
-

39

Юридична клініка
Університету митної справи та фінансів
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2010
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Володимира Вернадського, 2/4, м. Дніпро,
Дніпропетровська обл.
(056) 756-05-52
mytna.legalclinic@gmail.com, dawlatow@ukr.net
http://umsf.dp.ua/studenty/studentske-zhittya/html
Давлатов Шавкат Бобоєвич, керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

1

2. Студентів

15

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

45

в) підготовка правових несудових документів

51

г) підготовка процесуально-правових документів

182

д) представництво інтересів в судах та інших органах

4

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

17

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

-

всі галузі без винятку
журнал; електронний архів
обов’язковий курс "Основи адвокатської діяльності"
зараховується як практика

237

5

40

Юридична клініка
Центрально-українського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2011
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Шевченка.1, каб. 108 м. Кропивницький,
Кіровоградська обл.
kdpuklinika@gmail.com
https://www.cuspu.edu.ua/ua/storinky-pidrozdilivuniversytetu/yurydychna-klinika-kdpu/holovna-storinka-urklinika
Владимирова Валентина Іванівна, доцент кафедри державноправових дисциплін та адміністративного права
1. Викладачів-кураторів
10
2. Студентів

27

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

432

в) підготовка правових несудових документів

30

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне право
журнал; паперовий архів; електронний архів
обов’язковий курс "Організація діяльності юридичної
клініки"

30

зараховується як практика

125

-

50
80
25

41

Юридична клініка "Істина"
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2013

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

просп.. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпропетровська обл.

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

інший підрозділ ЗВО без штату

0562 360 800
istina.urklinika@gmail.com
Полонська Оксана Леонідівна, викладач кафедри загально
правових дисциплін
1. Викладачів-кураторів
34
2. Студентів

48

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

86

в) підготовка правових несудових документів

9

г) підготовка процесуально-правових документів

4

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

4

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

2

всі галузі без винятку
журнал
курс за вибором студентів "Основи юридичної клінічної
практики"
зараховується як практика

84

4

42

Юридична клініка
Кропивницького інституту державного та муніципального управління
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада))
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2014
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Миколи Левитського, 73, м. Кропивницький,
Кіровоградська обл.
(0522) 27-46-40, (0522) 34-99-01, (0522) 34-99-02
kidmu_kpu2015@ukr.net
http://kidmu.com.ua/yurydychna-klinika
Гордуз Олена Анатоліївна, керівник юридичної клініки
1. Викладачі – куратори ( в т.ч, 2 практики)

5

2. Студентів

10

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

25

в) підготовка правових несудових документів

15

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право/Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)

15

20

2

20
12
50

широке коло галузей, за виключенням кримінального права
заняття поза навчальним планом;
розглядається як спосіб проходження практики

43

Навчальний юридичний центр "Правова СТУДіЯ"
Полтавського університету економіки і торгівлі
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів станом на контрольний рік

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2015
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Зінківська 6/1а, ТРЦ "Київ", 4 поверх, м. Полтава,
Полтавська обл.
pravo.studiapuet@ukr.net
https://www.facebook.com/groups/1726112490988230/
Котов Євгеній Олександрович, керівник
1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

12

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

7

в) підготовка правових несудових документів

8

г) підготовка процесуально-правових документів

3

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)

10

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

-

всі галузі без винятку
журнал
відсутній
зараховується як практика

30

9

44

Юридична клініка
Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2016
структурний підрозділ ЗВО із штатом
пл. Визволення, 2 , каб. 7, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська
обл.
тимчасова приймальня (на період реконструкції корпусу у
2018-2019 н.р.):
вул. Медична, 16 (ЦСК), м. Кривий Ріг, Дніпропетровська
обл..
098 101 58 59
urklinika_kei@kneu.dp.ua
група Фейсбук
https://www.facebook.com/groups/1607262132666855/?ref=book
marks
сторінка Фейсбук
https://www.facebook.com/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%
B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D
0%B0-%D0%9A%D0%95%D0%862174710832793681/?ref=bookmarks
Дацко Катерина Павлівна, декан юридичного факультету,
керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів
5
2. Студентів

13

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

10

в) підготовка правових несудових документів

3

г) підготовка процесуально-правових документів

-

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

4

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

2

всі галузі без винятку, окрім кримінального права
журнал
курс за вибором студентів "Основи юридичної клінічної
практики"
зараховується як практика

30

2

45

Юридична клініка “Соломон”
Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 3
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

3

Кандидат у члени АЮКУ

2016
інший підрозділ без штату
м-н 7-й Зарічний, 24, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.
clinicasolomon@ukr.net
Лучко Оксана Анатоліївна, старший викладач циклу
ЗПД ВППП факультету
1. Викладачів-кураторів
6
2. Студентів

11

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо
правової допомоги
б) юридичне консультування

3

в) підготовка правових несудових документів

1

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право /
streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)
всі галузі без винятку

0

журнал
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

22

0

17
0
1

46

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
(Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, АР Крим)
Юридична клініка “Probono”
Національного університету “Одеська юридична академія”
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

1998

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Черняховського, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

3

2. Студентів

437

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

1691

в) підготовка правових несудових документів

423

г) підготовка процесуально-правових документів

629

д) представництво інтересів в судах та інших органах

87

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

69

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

123

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

структурний підрозділ ЗВО із штатом

+38 (048) 777-27-61
lawclinic@onua.edu.ua
https://lawclinic.od.ua/, https//www.instagram.com/law_clinic,
https//www.facebook.com/lawclinic.onua.edu.ua
Павлова Юлія Сергіївна, директор юридичної клініки

1215

54

3. Інше:
Надання правової допомоги нотаріусами
Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

291

Робоча группа з захисту прав моряків
14
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне та
господарське право, справи, що стосуються ЄСПЛ
журнал; електронний архів
обов’язковий курс "Вступ до юридичної спеціальності"
зараховується як практика

47

Юридична клініка "Ex aequo et bono"
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2000
структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Героїв Сталінграду, 9, к.612, м. Миколаїв,
Миколаївська обл.
0512 711733
clinic.nuos@gmail.com
https://www.facebook.com/clinic.nuos/
Шкарнега Олена Святославівна, завідувач юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

4

2. Студентів

12

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

24

в) підготовка правових несудових документів

12

г) підготовка процесуально-правових документів

10

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

12

38

17

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне
право
журнал; паперовий архів
обов’язковий курс "Юридична деонтологія та основи
юридичної клінічної практики";
заняття поза навчальним планом "Практичне право"
зараховується як практика

48

Юридична клініка "Veritas"
Чорноморського національного університету ім. Петра Могили
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2004
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2
10-й корпус, кімн. 10-224, м. Миколаїв, Миколаївська обл.
(0512) 76-55-61, (093) 765-95-06
chnu.veritas@gmail.com
https://chmnu.edu.ua/yuridichna-klinika-v-e-r-i-t-a-s/
Лісна Іванна Стефанівна, керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

4

2. Студентів

6

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

-

в) підготовка правових несудових документів

3

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми
тощо)

-

всі галузі без винятку
журнал
заняття поза навчальним планом
не розглядається як спосіб проходження практики

8

-

1
-
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Юридична клініка
юридичного факультету
Запорізького національного університету
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки
Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів станом на контрольний рік

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

2006
структурний підрозділ ЗВО із штатом
просп. Соборний, 74 (V корпус ЗНУ), к. 210, м. Запоріжжя,
Запорізька обл.
228-76-16; 228-76-17(факс)
almak17@ukr.net
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law
Коломоєць Тетяна Олександрівна,
керівник юридичної клініки
1. Викладачів-кураторів

3

2. Студентів

110

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

70

в) підготовка правових несудових документів

50

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

40

всі галузі без винятку
облік та реєстрація не здійснюється
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

40

8

30
40
30

50

Юридична клініка імені отамана Антона Головатого
Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом
Рік заснування юридичної клініки
Організаційно-правова форма юридичної клініки

2009
інший підрозділ ЗВО без штату
вул. Чорноморського козацтва, 19, м. Одеса, Одеська обл.

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

+380672702469; +380980281849
jukoimaupodesa@gmail.com
http://odessa.maup.com.ua/studentu/juridichna-klinika/
Марченко Володимир Леонтійович, старший викладач
кафедри правових дисциплін, доктор філософії в галузі
права, керівник ЮК
Гаврилюк Арсеній Анатолійович, референт ЮК
1. Викладачів-кураторів
6
2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

38

в) підготовка правових несудових документів

20

97

г) підготовка процесуально-правових документів
17
д) представництво інтересів в судах та інших
3
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
7
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
4
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне
право
журнал; паперовий архів
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика
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Юридична клініка
Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Рік заснування юридичної клініки

2012

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул. Свободи, 117А, м. Бердянськ, Запорізька обл.

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

1. Викладачів-кураторів

6

2. Студентів

10

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

20

в) підготовка правових несудових документів

62

г) підготовка процесуально-правових документів

57

д) представництво інтересів в судах та інших органах

-

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

(06153) 64401; (095)4246174; (095)4246189;
Berdroddom@gmail.com
http://odessa.maup.com.ua/studentu/juridichna-klinika/
Педан Віктор Іванович, старший викладач

65

2. Правова просвіта:

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо)

3

б) інтерактивні заняття (практичне право / Street Law)

2

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

-

всі галузі, без винятку
журнал; паперовий архів
зараховується як практика
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ СХІДНОЇ УКРАЇНИ
(Донецька, Луганська, Сумська, Харківська області)
Правова лабораторія клінічних методів навчання "PRO BONO"
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Рік заснування юридичної клініки

2005, відновлена у 2016

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО із штатом
пр. Центральний, 59а, ауд. 318 м. Сєвєродонецьк,
Луганська обл.
+38099 0601247

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

pro.bono@pravo-snu.lg.ua
https://www.facebook.com/eunu.law.probono/?pnref=story
Капліна Галина Анатоліївна, керівник юридичної клініки,
к.ю.н., доцент кафедри правознавства
1. Викладачів-кураторів
4
2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

100

в) підготовка правових несудових документів

38

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)

10

45

-

8
6

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
2
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне
право
журнал; паперовий архів; електронний архів
заняття поза навчальним планом "Основи юридичної
клінічної практики"
зараховується як практика
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СОГО “Правова допомога”
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки

2005

Організаційно-правова форма юридичної клініки

Громадська організація у співпраці з ЗВО

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

вул.Миру, буд. 24, м. Суми, Сумська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

8

2. Студентів

20

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

12

в) підготовка правових несудових документів

5

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

14

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

(0542)33-03-18
symukharkiv.navs.legalclinic@gmail.com
http://www.sfnuvs.sumy.ua/stud-zhytta/jurklinika.html
Василенко Марина Євгенівна – керівник юридичної клініки

Галузі надання правової допомоги

всі галузі без винятку

Ведення обліку консультацій

журнал; паперовий архів

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

61

-

8
5
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Юридична клініка
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Рік заснування юридичної клініки

2006

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО зі 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 ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

вул. Пушкінська, 106, ауд. 104, м. Харків, Харківська обл.
(057) 704 92 08
jurclinica@ukr.net
http://legalclinic.nlu.edu.ua/;
https://www.facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua/
Токарь Яна Олександрівна,
завідувачка громадською приймальнею
1. Викладачів-кураторів

2

2. Студентів

45

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

38

в) підготовка правових несудових документів

129

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

104

Галузі надання правової допомоги

всі галузі без винятку

Ведення обліку консультацій

журнал

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

курс за вибором студентів
зараховується як практика

32

3

25
19
10

55

Практико-освітній центр "Юридична допомога"
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Рік заснування юридичної клініки

2006

Організаційно-правова форма юридичної клініки

інший підрозділ ЗВО без штату

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

майдан Свободи, 6, к. 145, м. Харків, Харківська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

3

2. Студентів

16

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

36

в) підготовка правових несудових документів

38

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

057-707-50-81, 063-356-17-26
jurclinic@karazin.ua
http://jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika.php,
Єгоров Євген Сергійович, директор юридичної клініки

74

г) підготовка процесуально-правових документів
36
д) представництво інтересів в судах та інших
15
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
8
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
2
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких: кримінальне
право
журнал
заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

56

Юридична клініка “Довіра”
Сумського національного аграрного університету
Рік заснування юридичної клініки

2009

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Герасима-Кондратьєва,160, ауд.01 г, м. Суми,
Сумська обл.
(0542) 78-76-42

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та
студентів

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

uk_dovira@ukr.net
http://ur.snau.sumy.ua/laboratoriya-praktichnogo-prava/
Гресь Наталія Миколаївна,
завідувач лабораторії практичного права
1. Викладачів-кураторів

3

2. Студентів

10

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

54

в) підготовка правових несудових документів

11

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

67

Галузі надання правової допомоги

всі галузі права, за виключенням кримінального права

Ведення обліку консультацій

Електронний архів
Обов’язковий курс
"Основи юридичної та клінічної практики"

Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

Зараховується як навчальна практика

134

-

14
4
6

57

Юридична клініка
Харківського національного університету внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки

2012

Організаційно-правова форма юридичної клініки

громадська організація у співпраці з ЗВО

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

проспект Льва Ландау, 27, м. Харків, Харківська обл.

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

1. Викладачів-кураторів

1

2. Студентів

14

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

12

в) підготовка правових несудових документів

32

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне право
журнал; паперовий архів

11

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

(057) 7398-800
klinika.hnuvs@gmail.com
Вакулович Елла Валентинівна, куратор юридичної клініки

заняття поза навчальним планом
зараховується як практика

43

-

2
5
-

58

Юридична клініка “Феміда”
Донецького державного університету управління
Рік заснування юридичної клініки

Відновлена у 2015

Організаційно-правова форма юридичної клініки

структурний підрозділ ЗВО із штатом
вул. Аеродромна, 7, м. Маріуполь, Донецька обл.

Контактні дані юридичної клініки:
1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)
2) телефон
3) електронна пошта
4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ЗВО, у
соцмережах
5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

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

Показники роботи юридичної клініки у 2017 році

+380968879572
urklinika@dsum.edu.ua
donuprav.legalclinik@gmail.com
https://dsum.edu.ua/факультет-права-та-соціальногоуправ/юридична-клініка-феміда/
https://www.facebook.com/groups/693646997438065/?ref=book
marks
Калініна Ірина Валеріївна, завідувач юридичної клініки;
Олійник Ангеліна Олександрівна, лаборант юридичної
клініки
1. Викладачів-кураторів
9
2. Студентів

26

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової
допомоги
б) юридичне консультування

29

в) підготовка правових несудових документів

2

г) підготовка процесуально-правових документів
д) представництво інтересів в судах та інших
органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі
тощо)
б) інтерактивні заняття (практичне право / Street
Law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

15

31

-

-

3. Інше:

Галузі надання правової допомоги
Ведення обліку консультацій
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з
практикою студентів

Участь у проведенні круглих столів

1

Участь вебінарах

1

Участь у конференціях

12

Відвідування семінарів
1
широке коло галузей, за виключенням таких:
кримінальне право
журнал; паперовий архів; електронний архів
курс за вибором студентів "Основи юридичної клінічної
практики"
не розглядається як спосіб проходження практики

