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ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
«ЮРИДИЧНА КЛІНІКА»

ридична клініка створена та функпроцес елементів практичної підготовки стуціонує згідно з Типовим положендентів-правників у сфері юридичних послуг.
ням про юридичну клініку вищого
Окрема увага в діяльності Юридичної клінавчального закладу України, затвердженим
ніки приділяється юридичній клінічній освіті.
Наказом Міністерства освіти і науки України
Навчальні компоненти юридичної клінічної
від 3 серпня 2006 р. № 592, що зареєстроваосвіти розглядаються як система форм і метоний у Міністерстві юстиції України 8 серпня
дів діяльності Юридичної клініки, що пов’язані
2006 р. за № 956/12830.
із загальними завданнями вищої юридичної
Завдяки програмі «Верховенство права»
освіти в частині підготовки фахівця-юриста та
Міжнародного фонду «Відродження» унівпроваджені у звичну практику навчального
верситет отримав грант на вдосконалення
процесу вищого навчального закладу. Таким
роботи Юридичної клініки: проведення її
чином, юридична клінічна освіта в ЗНУ — це
ГАНЗЕНКО
форма практичного навчання студентів-правремонту та закупівлю оргтехніки.
Олександр
ників, метою якого є формування професійПочинаючи з 2006 р., Громадська
Олександрович
них навичок юриста із надання безоплатної
приймальня ЗНУ «Юридична клініка»
Керівник
правової допомоги представникам окремих карозпочала свою роботу за новою адресою —
Юридичної клініки,
тегорій населення, які не можуть самостійно
м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 22. З того часу
кандидат
вирішити проблеми правового характеру.
щовівторка та щочетверга після навчальних
юридичних наук,
занять студенти старших курсів юридичного
Перед початком консультації відвідувачу
доцент
факультету в присутності керівника здійснюроз’яснюється (під підпис) те, що правову доють прийом громадян. За час функціонування клініки її помогу надають студенти юридичного факультету (під кефахівцями — а це кілька десятків найкращих студентів рівництвом викладачів), за результатами якої може бути
юридичного факультету, які працюють під пильним керів- підготовлений лише проект процесуального документу
ництвом висококваліфікованих викладачів, було розгля- (позовної заяви, скарги тощо).
нуто чимало справ, надано безліч усних консультацій.
У громадській приймальні щовівторка та щочетверга
Згідно з Положенням про Громадську приймальню За- триває прийом громадян. Її координати можна знайти
порізького національного університету «Юридична клі- в багатьох методичних посібниках, збірниках Асоціації
ніка», затвердженим ректором, клініка є структурним юридичних клінік України. Діяльність Громадської припідрозділом університету і створена як база для практич- ймальні Запорізького національного університету «Юриного навчання та проведення навчальної практики студен- дична клініка» є важливою не лише для вишу та, власне,
тів старших курсів. У своїй діяльності Юридична клініка для громадян, які звертаються до цієї організації за юрикерується законодавством України, Статутом вищого нав- дичною допомогою, а й для України загалом.
чального закладу, Положенням про неї, затвердженим
ректором університету, та іншими нормативними документами Юридичної клініки. Загальне керівництво клінікою з 2006 р. на громадських засадах здійснює доцент
кафедри історії і теорії держави та права, канд. юрид.
наук, доц. О. О. Ганзенко.
Метою діяльності Юридичної клініки є: 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 та поваги до принципів верховенства права, справедливості та людської гідності; розширення співробітництва вищих навчальних
закладів, які здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції,
державної влади та місцевого самоврядування, з іншими
Робочі будні в Юридичній клініці
установами та організаціями; впровадження в навчальний
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