ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою з гуманітарної освіти і
виховання студентів ОНАХТ
ПРОТОКОЛ № 4 від 15.03.2017 р.
ПЛАН
ЗАХОДІВ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ОНАХТ НА 2017 РІК
План заходів правової освіти студентської молоді ОНАХТ на 2017 рік створений відповідно
до Програми правової освіти населення Одеської області на 2014-2018 роки розробленої
відповідно до Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента
України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001.
Термін
№
Зміст заходів
Відповідальний
проведення
1. Створення багатофункціонального стенду з питань
До
ст. викл.
розміщення інформації щодо заходів з правової освіти 01.05.17 р. Мордовець М.В.
на кафедрі соціології, філософії і права
2. Проведення серед студентської молоді інформаційних
10.04.17р.
ст. викладач
бесід на тему: «Європейський суд з прав людини,
9.30
Мордовець М.В.,
Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні
А-313
куратори акад. груп
заяви: перше знайомство»
3. Проведення книжкових виставок з правової та правничої
Протягом
ст. викл. Ботика Т.С.
навчальної літератури на кафедрі соціології, філософії і
року
права
4. Проведення бесід серед студентів з роз’яснення діючого
Вересень
проф. кафедри
законодавства з питань протидії корупції та хабарництва
2017р.
Шевченко Г.А.
Основні положення антикорупційних законів України
04.04.17р.
11.00
А-314
Інновації в освіті та боротьба з проявами корупції
25.04.17р.
11.30
А-311
5. Проведення круглого столу серед студентів на тему 12.05.17 р. ст. викл.
«Правове регулювання кримінального злочину та
9.30
Орлова В. О.
кримінального вчинку»
А-310
6. Проведення тематичних бесід, присвячених Дню Європи
15.05.17р.
ст. викл.
в Україні
9.30
Мордовець М.В.,
А-310
куратори акад. груп
7. Проведення круглого столу, присвяченого роковинам
Вересень
доц. Соловей А.О.
трагедії Бабиного Яру: «Уроки історії та сучасність»
8. Проведення студентської конференції на тему
Вересень
доц. Іванов Є.В.
«Проблеми формування громадського суспільства в
Україні»»
9. Проведення Тижня права, присвяченого Дню юриста
Жовтень
ст. викл. Осадча І.А.
відповідно до плану заходів
10. Проведення тематичних бесід, присвячених Дню
Жовтень
доц. Соловей А.О.,
захисника України на тему «Історії героїв АТО: «Ми
куратори акад. груп
боремося за українську землю»»
11. Проведення Всеукраїнського тижня права, присвяченого
листопад
ст. викл. Осадча І.А.
Міжнародному дню прав людини
12. Проведення круглого столу, присвяченого Дню пам’яті
Листопад
ст. викл. Ботика Т.С.
жертв голодомору та політичних репресій в Україні
13. Висвітлювання проведення заходів з правової освіти на
Протягом
ст. викл. Ботика Т.С.
сайті кафедри соціології, філософії і права
року
14. Проведення тематичних бесід, присвячених героїзму
Протягом
доц. Соловей А.О.,
захисників України в роки Другої світової війни та під
року
куратори акад. груп
час проведення антитерористичної операції

