
 
Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка» — відповідність часу! 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «PRO BONO» 

ІГСН  НТУ «ДП» 

безоплатна правова допомога 

консультація надається студентами ІІІ-V курсів  

денної форми навчання під керівництвом 

викладачів – кураторів – практикуючих юристів 

 

                                                                                                                                                                м. Дніпро 

План-підсумок (короткостроковий період) 

роботи юридичної клініки на I – півріччя 2020р. 

Назва юридичної клініки: «PRO BONO» 

Плановий період (номер півріччя): I – півріч. 2020р. 

Ім'я та посада особи, що складала план: керівник ЮК Махова Л.О 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальні дисципліни, спецкурси, які викладаються для студентів юридичної клініки: «Клінічна 

юридична практика»; «Перша клінічна практика»; «Друга клінічна практика»; «Складання 

процесуальних документів»; «Діловодство». 

 

Кількість залучених викладачів-кураторів: керівник ЮК + викладач-куратор 

Кількість залучених студентів: 12 осіб + слухачі. 

ІІ. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Кількість звернень у ЮК: загальна 33 особи; чоловіків/жінок – 18/15; 
Категорія осіб – клієнтів ЮК: пенсіонери – 16; безробітні - 7; працюючі – 5; студенти 5. 

Вікова категорія клієнтів ЮК: 21-63 р.р. 

Кількість вирішених справ: 33 
Скарги ра роботу ЮК: відсутні. 

Галузі права, щодо яких було звернення: трудове, цивільне, соціальний захист, сімейне, житлове, цивільне 

процесуальне. 

Кількість повторних звернень громадян, але з інших справ: 3 
Викладацький корпус: керівник ЮК+ викладач-куратор. 

 

ІІІ. ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА, ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ТА НОРМОТВОРЧА РОБОТА 
1. Участь у: 

- Регіональному круглому столі «Порівняльний аналіз цивільного, трудового, господарського та 

процесуального законодавства України та Литви», що відбудеться 30 вересня 2020р., м. Дніпро, на базі 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  
- Міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції «Правова система України в умовах 

євроінтеграції» (від 09.04.2020р.). 

2. Проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень  Європейського  Суду  
з  прав  людини 

3. Проведення «ділової гри» з тематики: 

- Житлові спори; 
- Аліментні зобов’язання. 

4. Співпраця з Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Виїзд на дистанційні пункти, практична робота. 

5. Співпраця з Радою адвокатів Дніпропетровської області; участь у тренінгах та практичних заходах. 

План - виконано в повному обсязі:                                                                            

                             Керівник ЮК _______________Махова Л.О. 

 



Національний технічний університет  
«Дніпровська політехніка» — відповідність часу! 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «PRO BONO» 

ІГСН  НТУ «ДП» 

безоплатна правова допомога 

консультація надається студентами ІІІ-V курсів  

денної форми навчання під керівництвом 

викладачів – кураторів – практикуючих юристів 

 

                                                                                                                                                                м. Дніпро 

План-підсумок (короткостроковий період) 

роботи юридичної клініки на II – півріччя 2020р. 

Назва юридичної клініки: «PRO BONO» 

Плановий період (номер півріччя): II – півріч. 2020р. 

Ім'я та посада особи, що складала план: керівник ЮК Махова Л.О 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальні дисципліни, спецкурси, які викладаються для студентів юридичної клініки: «Клінічна 

юридична практика»; «Друга клінічна практика»; «Складання процесуальних документів»; 

«Діловодство». 

 

Кількість залучених викладачів-кураторів: керівник ЮК + викладач-куратор 

Кількість залучених студентів: 12 осіб + слухачі. 

ІІ. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Кількість звернень у ЮК: загальна 23 особи; чоловіків/жінок – 8/15; 

Категорія осіб – клієнтів ЮК: пенсіонери – 11; безробітні - 9; працюючі – 2; студенти - 1. 
Вікова категорія клієнтів ЮК: 20-67 р.р. 

Кількість вирішених справ: 23 

Скарги ра роботу ЮК: відсутні. 
Галузі права, щодо яких було звернення: трудове, цивільне, соціальний захист, сімейне, житлове, цивільне 

процесуальне. 

Кількість повторних звернень громадян, але з інших справ: 1 
Викладацький корпус: керівник ЮК+ викладач-куратор. 

 

 

ІІІ. ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА, ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ТА НОРМОТВОРЧА РОБОТА 
1. Участь у круглих столах. 

2. Проведення «ділової гри» з тематики: 

- Конституційні права людини та карантинні обмеження. 
3. Проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень  Європейського  Суду  

з  прав  людини 

4. Відвідування судів, як вільні слухачі. 

5. Співпраця з Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Виїзд на дистанційні пункти, практична робота. 

6. Співпраця з Радою адвокатів Дніпропетровської області; участь у тренінгах та практичних заходах. 

 

План - виконано в повному обсязі:                                                                            

                             Керівник ЮК _______________Махова Л.О. 

 


