




Навчальна функція — це зосередження діяльності на практичне спрямування
навчання, з метою підготовки фахівців-юристів, які оволоділи конкретними
професійними навичками і не потребують додаткової адаптації до професійної
діяльності.

Соціальна функція – це задоволення потреб суспільства у доступній юридичній
інформації та правовій допомозі, підвищення професійної відповідальності
юристів.

ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЗАХИСТ»



• МЕТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЗАХИСТ»

• підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних
спеціальностей;

• забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової
допомоги;

• формування правової культури громадян;

• підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства
права, справедливості і людської гідності;

• розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку
фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної
влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

• впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки
• студентів-правників у сфері юридичних послуг.



• формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом;

• надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової
допомоги;

• проведення правопросвітницьких заходів з учнями середніх та вищих навчальних закладів;

• формування правової культури та правосвідомості громадян;

• забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з
фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних
органів та органів місцевого самоврядування з питань їхньої діяльності;

• створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової
інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби
громадян.

ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЗАХИСТ»



ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

 верховенства права
 законності, об’єктивності, гуманізму
 безоплатності надання правової допомоги
 конфіденційності
 компетентності та добросовісності у виконанні студентами -

консультантами своїх обов’язків
 уникнення конфлікту інтересів
 домінантності інтересів клієнта
 повного інформування відвідувачів про правила роботи
юридичної клініки, практичної орієнтованості отриманих
знань

 доступності викладення правового матеріалу
 орієнтації на формування конкретних вмінь та навичок.















 Закон України «Про вищу освіту»

 Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

 Стандарти діяльності юридичних клінік України

 Наказ МОН України «Про затвердження Типового положення про
юридичну клініку вищого навчального закладу України» та Положення до
нього від 03.08.2006,№ 592

 Типове положення про юридичну клініку Національної академії
внутрішніх справ

 Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого
навчального закладу України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
https://www.naiau.kiev.ua/files/urid_kliniky/normatyvna_baza/sduk_12032018.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/urid_kliniky/normatyvna_baza/sduk_12032018.pdf
https://www.naiau.kiev.ua/files/urid_kliniky/normatyvna_baza/sduk_12032018.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06
http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/normatuvna-baza/pologen-ur-kliniku16.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06#Text














Контактні телефони: (067) 950 96 20 

тел. 251-08-88

Електронна адреса: jur.clinic.nni1@gmail.com



Контактні телефони:
(067) 950 96 20 

Адреса: Київська область, Фастівський (Києво-Святошинський) 
район, с. Віта-Поштова, 21-й км траси «Київ–Одеса»

СХЕМА ПРОЇЗДУ

Графік роботи: понеділок, середа з 15:00 до 17:00 год.

Під час військового стану попередній запис за номером 

телефону 

https://vstup.naiau.kiev.ua/assets/files/news/schema2021.pdf


ДНІПРОВСЬКИЙ район
м. Київ, вул. Празька, 18

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН
м. Київ, просп. Бажана, 26

Графік прийому громадян:
понеділок, вівторок, п’ятниця з 14:00 до 18:00 год.

СВЯТОШИНСЬКИЙ район
м. Київ, вул. М. Булгакова, 15-А

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ район
м. Київ, просп. Лобановського, 144

СОЛОМЯНСЬКИЙ район
м. Київ,  вул. М. Шепелєва, 13


