
План заходів Юридичної клініки «Право і практика» БНАУ  

 2021-2022 р.р. 

Місяць  Заходи клініка  

Вересень  1. Навчальний тренінг «Основи консультування»  

2. Практичний семінар «Пишемо резюме» 

3. Розроблення навчальних тренінгів для правопросвіти   

4. Гостьовий візит в правозахисну організацію ГО «Правова 

єдність»  

 

Жовтень  1. Навчальний тренінг «Основа публічних виступів та 

самопрезентація» 

2. Практичний семінар з практикуючим психологом «Робота зі 

складними клієнтами» 

3. Гостьовий візит юридичний департамент міської   міської 

ради. Зустріч з мером та депутатами 

4. Поїздка до ВРУ  

5. Серія навчальних правопросвітніх тренінгів для 1 та 2 курсів 

 

 

Листопад  1. Тренінг «Основи консультування для клініцистів  3 курсу : 

практичні поради»  

2. Ризики і зиски у роботі адвоката: зустріч з практикуючим 

адвокатом  

3. Навчальні тренінги у ВНЗ та ЗОШ міста та району 

4. Поїздка у головний офіс Української Гельсинської Спілки з 

прав людини  

5. Акція «16 днів проти гендерного насильства»   

 

Грудень  1.Навчальні тренінги в ВНЗ та ЗОШ міста та району (12 заходів) 

2. Стратегічна сесія для активу юр.клініки  

 

2022 рік 

 

Січень  1. Стратегічне планування організаційної діяльності на 2022 рік. 

2. Загальні збори юридичної клініки зі студентським активом   

 

Лютий  1. Відбір студентів 2 курсу для роботи у юридичній клініці 

2022-2024 р.р. 

2. Навчальні сесії для новобраних студентів «Основи роботи в 

юридичній клініці»  

 

Березень  1. Практичний тренінг «Основи психології спілкування з клієнтами 

в юридичних клініках»  



2. Гостьовий візит до Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в Київській області 

3.Виїзди в села Білоцерківського району для надання правової 

допомоги 

 

Квітень 1.Навчальний тренінг «Медіація – успішні практики» 

 2. Гостьовий візит до Білоцерківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

3. Виїзди в села Білоцерківського району для надання правової 

допомоги  

4. Виїзди в села Білоцерківського району для проведення тренінгів 

«рівний - рівному» клініцистами для  школярів сіл   

Травень 1. Практичний  тренінг «Написання резюме: моя перша робота» 

 2. Гостьовий візит до Державної установи пробації в м. Біла 

Церква 

3. Виїзди в села Білоцерківського району для проведення тренінгів 

«рівний - рівному»клініцистами для  школярів сіл   

Червень  1.Навчальні тренінги в ВНЗ та ЗОШ міста та району (12 заходів) 

2. Гостьовий візит до Адвокатського об’єднання «Поліщук і 

партнери» м. Біла Церква  

 3.Виїзди в села Білоцерківського району для проведення тренінгів 

«рівний - рівному» клініцистами для  школярів сіл   

4.Виїзди в села Білоцерківського району для надання правової 

допомоги 

 

 

 

Куратор юридичної клініки     

«Право і практика»                                                           Ольга НАСТІНА 


