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Про діяльність юридичної клініки 

ННІПФЕКП НАВС 

 

З метою проведення аналізу стану роботи юридичної клініки на базі 

навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-

криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 

інформуємо про наступне: 

Юридична клініка навчально-наукового інституту підготовки фахівців 

для експертно-криміналістичних підрозділів розташована за адресою: м. Київ, 

вулиця Генерала Карбишева, 3.  

У своїй діяльності керується законодавством України, в тому числі 

законами України «Про безоплатну правову допомогу», «Про вищу освіту», 

наказом МОН України «Про затвердження Типового положення про юридичну 

клініку вищого навчального закладу України», Статутом Національної академії 

внутрішніх справ та Типовим положенням про юридичну клініку Національної 

академії внутрішніх справ. 

 Метою функціонування юридичної клініки є впровадження в навчальний 

процес елементів практичної юридичної діяльності шляхом надання безоплатної 

правової допомоги малозабезпеченим громадянам, які не мають можливості в 

інший спосіб захистити свої права самостійно, а також здійснення 

правопросвітницької діяльності. 

Створена з метою підвищення рівня практичної підготовки, умінь і 

навичок курсантів інституту, сприяння формуванню правосвідомості курсантів 

та вихованню їх у дусі дотримання принципів верховенства права, 

справедливості і людської гідності. Беручи участь в роботі юридичної клініки, 

курсанти систематизують свої знання, отримують змогу застосувати їх на 

практиці та здобути навички в наданні консультацій з правових питань. 

З моменту створення юридичної клініки в навчально-науковому інституті 

підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів її робота 

постійно вдосконалюється та створюються належні умови для її 

функціонування.  

Для забезпечення правового захисту прав дітей курсантами-

консультантами юридичної клініки навчально-наукового інституту підготовки 

фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів проводяться 

профілактичні заходи, які направлені на формування правосвідомості підлітків, 

виховання у них активної життєвої позиції, а також на попередження злочинів 

та правопорушень серед неповнолітніх. 

З метою правового виховання молоді, протягом 2012-2013 років було 

проведено роботу щодо попередження правопорушень, роз’яснення прав та 

обов’язків громадянина України, діяльності правоохоронних органів України в 

35 школах Деснянського, Дніпровського та Оболонського районів міста Києва, 



при цьому охоплено 3200 учнів. До проведення роботи було залучено 22 

курсанта-консультанта юридичної клініки інституту. 

В 2013/2014 навчальному році для діяльності в юридичній клініці було 

залучено 15 активних курсантів, які проявили бажання співпрацювати з 

населенням, надавати консультаційну допомогу та проводити професійно-

орієнтаційну роботу з молоддю рідного міста. Курсантами-консультантами 

юридичної клініки організовувалися зустрічі, проводились теоретичні заняття, 

лекції-бесіди на правову тематику з учнями 6-11 класів таких загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Києва: ЗОШ № 322, ЗОШ № 98, ЗОШ № 214, гімназія 

«Апогей», гімназія № 143, гімназія № 143, ЗОШ № 65, ЗОШ № 209, ліцей 

міжнародних відносин № 51, ЗОШ № 321, ЗОШ № 173, ЗОШ № 251, в 

загальному охопивши 739 учнів. 

Основними темами, що розкривалися курсантами-консультантами під час 

зустрічей з вихованцями загальноосвітніх шкіл були: «Загальна декларація прав 

людини», «Права та обов’язки громадянина України», «Профілактика 

правопорушень серед неповнолітніх», «Вживання спиртних напоїв та 

тютюнових виробів» тощо. Додатково поряд з правопросвітницькими заходами, 

здійснювалася і профорієнтаційна діяльність, оскільки паралельно відбувалося 

ознайомлення учнівської молоді зі змістом та перспективами розвитку професії 

правоохоронця, формами та умовами її здобуття, надавалися відповіді на 

найактуальніші запитання, що цікавили аудиторію, з метою підвищення 

авторитету та рівня довіри молоді й населення до правоохоронних органів 

України. Зазначені теми готувались курсантами-консультантами самостійно та 

погоджувались з викладачами та куратором. За проведенням заходів 

здійснювався контроль з боку куратора – майора міліції Гриценко О.В. 

Також, з початку діяльності юридичної клініки навчально-наукового 

інституту підготовки для експертно-криміналістичних підрозділів курсанти-

консультанти залучалися до роботи з групами відвідувачів при щорічному 

проведенні «Дня відкритих дверей» в інституті. Найчастіше відвідувачами були 

учні загальноосвітніх шкіл Дніпровського та Деснянського районів м. Києва. 

Під час цих заходів курсанти отримували змогу вдосконалити свій рівень 

ораторських здібностей, так як ознайомлювали майбутніх абітурієнтів з 

історією, навчальною базою, роботою інституту, порядком відбору та 

правилами вступу на навчання до Національної академії внутрішніх справ, 

організацією навчального процесу, правилами внутрішнього розпорядку, 

організацією несення служби, умовами проживання та організації дозвілля для 

курсантів інституту. Для цього, розробляли маршрути руху, що дозволяли під 

час екскурсії знайомити майбутніх абітурієнтів з найбільш цікавими та вартими 

уваги місцями в інституті: навчальними полігонами з ідентифікації особи за 

рисами зовнішності, дослідження почерку та документів, трасологічних 

досліджень, спеціалізовану навчальну лабораторію цифрової фотографії та 

криміналістичних обліків, навчально – методичний полігон «Житлова кімната», 

музей «Судових експертиз», спортивний зал тощо. 

До того ж, професійно-орієнтаційна робота курсантів-консультантів 

юридичної клініки проводилась щоразу під час проведення Дня довкілля в 

Парку Дружби народів та в парко-лісовій зоні по вул. Жукова, де відбувалась 



орієнтація цивільної молоді на дотримання правил поведінки в громадських 

місцях. 

Крім цього, курсанти-консультанти юридичної клініки навчально-

наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних 

підрозділів проявляють свою активність не тільки в право просвітницьких та 

професійно-орієнтаційних заходах, більшість із них приймають також участь в 

роботі наукових гуртків інституту при кафедрі криміналістичних експертиз 

(«Спеціальні дослідження», «Техніко-криміналістичне дослідження  документів 

та почерку», «Трасологічних, балістичних, дактилоскопічних досліджень та 

холодної зброї»), та при науково-дослідній лабораторії з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення діяльності ОВС. 

Активно залучаються до участі в науково-практичних конференціях, в 

конкурсах наукових робіт, в роботі круглих столів, що проводяться в 

Національній академії внутрішніх справ, за результатами яких розробляються 

збірники, що розповсюджуються серед навчальних закладів та громадян.  

З метою забезпечення належного функціонування юридичної клініки та 

виконання головних її функцій в будівлі корпусно-пропускного пункту 

інституту відведено спеціальне приміщення, іменоване «кімната для прийому 

громадян», обладнане для чергування курсантів-консультантів юридичної 

клініки та проведення консультативних зустрічей з клієнтами.  

Інформація про роботу юридичної клініки розміщена як в приміщені, де 

розташована юридична клініка, так і на офіційному веб-порталі академії та 

електронній сторінці юридичної клініки веб-сторінки інституту. 

 Прийом відвідувачів та чергування курсантів-консультантів відбувається 

щотижня в середу з 15.00 до 17.00, крім святкових неробочих днів, періоду 

екзаменаційних сесій та канікул. До того ж висвітлено можливість здійснення 

попереднього запису на прийом за телефоном, або електронною поштою. 

Список курсантів старших курсів, які залучені до роботи в юридичній 

клініці як консультанти, щорічно оновлюється та затверджується в 

установленому порядку.  

Станом на теперішній 2014-2015 навчальний рік до роботи в юридичній 

клініці навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-

криміналістичних підрозділів задіяні курсанти 2-го та 3-го курсів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», та 

курсанти за спеціальністю «Судова експертиза» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр». 

На основі наданих начальниками кафедр рапортів складений та 

погоджений список науково-педагогічних працівників академії, які задіяні в 

роботі юридичної клініки навчально-наукового інституту підготовки фахівців 

для експертно-криміналістичних підрозділів як консультанти.  

Викладачі-консультанти надають необхідну методичну та теоретичну 

підтримку курсантам-консультантам, вирішують питання про направлення 

справи до курсанта, виступають у ролі куратора по кожній конкретній справі, а 

також забезпечують навчально-методичну та теоретичну підготовку, 



здійснюють контроль та відповідають за якість та порядок надання курсантом-

консультантом правової допомоги клієнту. 

Порядок прийому, організація діяльності курсантів-консультантів та 

викладачів-консультантів здійснюється відповідно до Типового положення про 

юридичну клініку Національної академії внутрішніх справ. 

   В юридичній клініці заведений журнал прийому громадян, який 

прошитий та пронумерований. Для підтвердження наданих консультацій 

відведена папка справ для зберігання архівних звернень та відповідей по них 

щодо кожного громадянина, який звертається для отримання правової 

консультації. 

Найбільш поширеними питаннями, що надавались на вирішення 

курсантам-консультантам спочатку роботи юридичної клініки та протягом 2013-

2014 років, це питання, що стосувалися процесу навчання в НАВС, більшість з 

яких надходили електронною поштою на адресу інституту. 

З початку 2014 року до ННІПФЕКП надійшло 17 звернень громадян в 

сукупності як усних, так і електронною поштою, особистого характеру, і тих, що 

стосувалися процесу навчання в академії, особливо проблемні питання 

переселенців з Донецької та Луганської областей. Також розпочато прийом 

громадян з вирішення конкретних юридичних питань.  

В грудні 2014 за допомогою в юридичну клініку звернулася громадянка 

«М» з питанням складання позовної заяви до суду. Справа викликана тим, що 

громадянці «М» на праві приватної власності належить земельна ділянка, яка 

почала використовуватись відповідачем під звалище будівельних відходів  та 

іншого брухту, без жодних на те угод, договорів, або інших документів. 

Результатом підготовки відповіді на звернення стало належне оформлення 

позовної заяви про усунення перешкод щодо реалізації права власності.   

 

 
 



Крім того, з початку 2014 року курсанти-консультанти юридичної клініки 

навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-

криміналістичних підрозділів відповідно до плану основних заходів юридичної 

клініки переважну більшість часу готуються до проведення право 

просвітницьких та професійно-орієнтаційних заходів в навчальних закладах 

міста Києва. Результатом проведення бесід та лекцій з молоддю рідного міста 

стають численні подяки від директорів навчальних закладів та різного роду 

запрошення до співпраці. 

 Протягом 2014 року налічується 18 проведених право просвітницьких 

заходів у спеціалізованій школі I-III ступенів № 98 з поглибленим вивченням 

англійської мови, спеціалізованій школі I-III ступенів № 277 з поглибленим 

вивченням англійської мови, технічному ліцеї Шевченківського району м. 

Києва, в середній ЗОШ № 4, середній ЗОШ № 184, середній ЗОШ № 158 та 

інших. Курсанти продовжують висвітлювати теми, що стосуються прав та 

обов’язків громадянина України, профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх, та розкривати поняття професії експерта-криміналіста, її 

значення та роль в діяльності правоохоронних органів. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Пріоритетним напрямком в роботі юридичної клініки навчально-

наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних 

підрозділів НАВС являється співпраця з юридичними клініками інших 

підрозділів академії, спільна організація та участь у проведенні різного роду 

заходів. Курсанти-консультанти отримали чимало приємних вражень та 

захоплення від проведення спільно з юридичною клінікою «Юстиніан», 

Центром сім’ї та молоді Солом’янського району, представниками Міністерства 

юстиції та Солом’янської райдержадміністрації у жовтні 2014 року відкритих 

лекцій для студентів електромеханічного коледжу м.Києва. 

 

  



 

До того ж захоплювала підготовка до проведення лекції, що полягала в 

моделюванні правової ситуації та практичного пошуку шляхів її роз’язання. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Окрім того, важливим заходом, який мали змогу відвідати та 

безпосередньо прийняти участь представники юридичної клініки навчально-

наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналстичних 

підроздлів, став тренінг, проведений працівниками міжнародного благодійного 

фонду «СНІД Фонд Схід-Захід». Курсанти, що отримали змогу пройти 2-

денний тренінг, висловлювали щиру подяку організаторам даного заходу від 

академії, бо поповнили свої знання та розібрали актуальні питання сучасного 

життя. 

Також, у листопаді 2014 року з числа представників юридичної клініки 

навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-

криміналістичних підрозділів було обрано курсанта в команду академії для 

участі у Всеукраїнському правовому ВІП-турнірі, що проводився 

Міністерством юстиції України спільно з Координаційною радою молодих 

юристів України на базі Юридичного інституту Національного авіаційного 

університету. Результатом турніру за правилами гри «Брейн-ринг» стало 

почесне місце команди в числі 5 кращих. 

До того ж, представників юридичної клініки інституту захоплює і наукова 

діяльність. Курсанти-консультанти приймають активну участь у роботах 

круглих столів, та різноманітного виду конкурсів на кращу наукову роботу. 

Лише з початку 2014-2015 навчального року в навчально-науковому 

інституті з підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів 

відбулось засідання круглого столу на тему «Використання спеціальних знань 

під час розслідування корупційних  правопорушень», а також круглого столу на 

тему «Проблемні аспекти експертної практики», які не могли залишити без 

уваги активні члени юридичної клініки інституту. 

 

 

 
 

 


