
                                          

ЗВІТ 

про діяльність юридичної клініки «Соломон»  

за І півріччя 2018 року 

 

Відповідно до доручення декана Криворізького факультету ДДУВС  від 

04.10.2017 № 19 на Криворізькому факультеті ДДУВС було організовано 

діяльність юридичної клініки «Соломон» на 2017-2018 н.р., затверджено 

положення про юридичну клініку «Соломон», список студентів-консультантів 

та викладачів-кураторів, графік роботи юридичної  клініки.  

Протягом І півріччя 2018 року консультантами та викладачами - 

кураторами юридичної клініки «Соломон» здійснено: 

1. У напрямку надання безоплатної правової допомоги: 

1.1. Надано адресної безоплатної допомоги в юридичній клініці 

(консультацій з правових питань) -  7 ( з них з питань цивільного права - 2, 

трудового права – 2, міграційного право -1, інше – 2); 

1.2. Організовані тижні «pro bono» (виїзні чергування консультантів 

клініки до Першого криворізького місцевого центру надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, Криворізького бюро правової допомоги – 9 

(протягом березня – травня 2018 року);  

1.3. Проведені «Дні відкритих дверей» юридичної клініки – 4; 

1.4. Організовано та проведено практичне заняття на базі Першого 

криворізького місцевого центру надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою покращення якості надання послуг для студентів - 

консультантів юридичної клініки (14.02.2018). 

 

2. У напрямку правопросвітницької діяльності: 

2.1. Прийнято участь у семінарах - тренінгах: 

 -  «Формування громадянських компетентностей учнів через реалізацію 

правового виховання» (Управлінням освіти і науки Криворізької міської ради, 

22.01.2018); 

 -  «Проблема булінгу та кібербулінгу в Україні» (Апостолівський відділ 

освіти спільно з Апостолівським бюро правової допомоги, м. Зеленодольськ, 

24.01.2018); 

 -  «Проблеми реалізації прав та свобод людини в Україні» (Криворізький 

міськрайонний Центр зайнятості, 09.01.2018); 

2.2. Прийнято участь у наукових заходах: 

 - Науково-практичному семінарі «Політико – правові та соціальні 

проблеми розвитку сучасного суспільства» (м. Кривий Ріг, 30.03.2018);   

 - Круглому столі «Діяльність юридичних клінік вищих навчальних 

закладів м. Кривого Рогу» (Центр правової інформації, Електронна бібліотека 

№ 11, 12.04.2018); 

 -  Круглому столі «Актуальні питання правничої освіти в Україні»    (м. 

Кривий Ріг, 26.04.2018); 

2.3. Інші заходи: 



 - Прийнято участь у журі міського турніру «Аргумент» (Центрально-

Міський ліцей м. Кривого Рогу, 15.03.2018); 

 - Прийнято участь у відкритті виставки соціального плакату в рамках 

реалізації загальнонаціонального проекту «Я маю право» (20.03.2018, 

виставковий зал м. Кривого Рогу); 

 -  У   рамках   програми  "Шкільний  офіцер  поліції» проведені  лекції 

учням Тернівській гімназії,  КЗШ№ 117, КЗШ№ 110, ЗОШ № 105, КЗШ № 

№30, КЗШ № 22 м. Кривого Рогу, Апостолівських ЗСШ № 1, 3,4.  

 

Старший викладач циклу ЗПД 

ВППП факультету        О.А. Лучко 

12.06.2018 

 

 

 


