
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з освітньої та 

науково-дослідної діяльності 

Криворізького навчально-наукового 

інституту Донецького державного 

університету внутрішніх справ 

майор поліції 

    Артем ШАПАРЬ 
 

ПЛАН РОБОТИ 

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЗАХИСНИК» 

на 2021-2022 н.р. 
№ 

з/п 

Заплановані заходи Термін 

виконання 

Виконавець/контроль Приміт

ка 

1. Організаційно-штатні зміни 

складу кураторів ЮК 

«Захисник» (видання наказу 

про склад кураторів, 

внесення змін до положення, 

складання графіків 

чергування тощо) 

Вересень 

2021 

Голова ЮК/декан 

факультету 

 

2. Проведення анкетування та 

тестування здобувачів вищої 

освіти та включення до 

складу ЮК «Захисник» у 

якості консультантів 

Вересень 

2021 

Викладачі – 

куратори/голова ЮК 

 

3. Забезпечення роботи ЮК 

«Захисник» офісною 

технікою, засобами зв’язку та 

канцелярію  

Вересень 

2021 

Адміністрація 

закладу 

 

4. Розробка іміджевої продукції 

юридичної клініки, реклама 

юридичної клініки в 

соцмережах та ЗМІ 

Вересень 

2021 – 

червень 

2022 

Консультанти/викла

дачі – куратори 

 

5. Надання безоплатної 

юридичної допомоги та 

правової інформації 

незахищеним верствам 

населення за визначеною 

адресою та графіком 

чергування 

Вересень 

2021 – 

червень 

2022  

Консультанти/викла

дачі – куратори 

 

6. Правопросвітницька робота 

щодо гендерної складової, 

запобігання домашньому 

насильству, надання 

консультацій та юридичної 

підтримки 

Вересень 

2021 – 

червень 

2022  

Консультанти/викла

дачі – куратори 

 



7. Надання безоплатної 

юридичної допомоги та 

правової інформації 

незахищеним верствам 

населення під час проведення 

днів відкритих дверей 

Вересень 

2021 – 

червень 

2022 

Консультанти/викла

дачі – куратори 

 

8. Проведення навчальних 

занять для консультантів ЮК 

«Захисник» 

Вересень 

2021 – 

червень 

2022 

Викладачі – 

куратори/голова ЮК 

 

9. Проведення 

правопросвітницьких заходів 

у закладах освіти м. Кривий 

Ріг 

Вересень 

2021 – 

червень 

2022 

Консультанти/Викла

дачі – куратори 

 

10. Зустріч консультантів з 

представниками Центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Жовтень 

2021 

Викладачі – 

куратори/голова ЮК 

 

11. Зустріч консультантів з 

адвокатами 

Листопад 

2021 

Викладачі – 

куратори/голова ЮК 

 

12. Проведення ЮК «Захисник» 

Всеукраїнського тижня права 

Грудень 

2021 

Консультанти/Викла

дачі – куратори 

 

13. Проведення ЮК «Захисник» 

правопросвітницьких занять 

за програмою «Практичне 

право» (street law) 

Січень 

2022 – 

червень 

2022 

Консультанти/Викла

дачі – куратори 

 

14. Викладання дисципліни 

«Юридична клінічна 

діяльність» здобувачам 

вищої освіти 

Лютий 

2022 – 

травень 

2022 

Викладач (А. 

Абдель-Фатах) 

 

15. Участь консультантів у 

виїзних судових засіданнях  

Лютий 

2022 – 

березень 

2022 

Консультанти/Викла

дачі – куратори 

 

16. Проведення судових дебатів 

серед консультантів 

Березень 

2022 

Консультанти/Викла

дачі – куратори 

 

17. Проведення виробничої 

практики консультантів на 

базі ЮК «Захисник» 

Квітень 

2022 – 

червень 

2022 

Консультанти/Викла

дачі – куратори 

 

18. Підсумки роботи ЮК 

«Захисник» за 2021-2022 н.р. 

Червень 

2022 

Голова ЮК/декан 

факультету 

 

 

Голова ЮК «Захисник»          Віталій КАДАЛА 

08.09.2021 


