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юридичної освіти та обізнаності

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України надійшла ініціатива окремих 
науково-педагогічних працівників закладів вищої юридичної освіти щодо 
утворення Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності, організації, яка 
ставить собі за мету об’єднання ініціативних, прогресивних та цілеспрямованих 
викладачів юридичних дисциплін, вчителів правознавства та юристів-
науковців. Діяльність Комісії буде спрямована на розвиток юридичної освіти, 
досліджень у сфері права, викладання правознавства у школах, підвищення 
загальної правосвідомості громадян України, має стати майданчиком обміну 
думок, досвіду та інноваційних рішень, методик та технологій викладання та 
досліджень. Комісія стане координаційним центром для реалізації освітніх та 
наукових проектів для педагогічних, науково-педагогічних, наукових 
працівників закладів юридичної освіти, здобувачів освіти та широкої 
громадськості.
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Враховуючи, що однією із стратегічних цілей Концепції розвитку 
юридичної освіти є створення організації, що об’єднала би правничі школи, 
наділення її відповідними представницькими та консолідуючими 
повноваженнями у взаємовідносинах з органами державної влади, 
професійними правничими організаціями та інститутами громадянського 
суспільства, Міністерство освіти і науки України підтверджує актуальність та 
підтримує ініціативу створення Комісії з питань юридичної освіти та 
обізнаності.

Інформуємо, що ініціативна група Комісії з питань юридичної освіти та 
обізнаності разом з Національним юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого та Асоціацією юридичних клінік України, за підтримки Міністерства 
освіти і науки України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні вже реалізує 
соціально корисний інформаційний проект під назвою «Відповіді на нагальні 
питання в юридичній площині», який спрямований на роз’яснення громадянам 
України актуальних в умовах воєнного стану норм законодавства.

Пропонуємо педагогічним, науково-педагогічним, науковим 
працівникам та здобувачам освіти закладів юридичної освіти долучатися до 
проектів Комісії з питань юридичної освіти та обізнаності, пропонувати свої 
ініціативи та спільними зусиллями та консолідацією сприяти розвитку освіти та 
досліджень у сфері права, створювати можливості для вдосконалення.

Зацікавленим в отриманні інформації про Комісію з питань юридичної 
освіти та обізнаності, чи зацікавленим в участі в роботі Комісії пропонується 
заповнити google-форму для зворотної комунікації за покликанням 
bit.ly/3JtzmsX.

Долучайтесь до спільноти Комісії з питань юридичної освіти та 
обізнаності у Facebook: https://www.facebook.com/Legal.Edu.Awr.

Просимо керівників закладів вищої освіти довести цю інформацію до 
професорсько-викладацького складу закладів освіти.

З повагою

Перший заступник Міністра Андрій ВІТРЕНКО
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