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1. сприяння формуванню демократичних цінностей та активної 

громадянської позиції; 

2. розвиток навичок практичного використання правил і законів у 

повсякденному житті; 

3. виховання правової свідомості та способів  захисту прав людини, 

громадянської позиції; 

4. сприяння усвідомленню студентами/учнями необхідності побудови 

правової держави, дотримання принципів верховенства демократичного 

права як державними органами, так і окремими особами;  

5. формування переконання в необхідності дотримання правових 

обов’язків, що є важливою умовою підвищення ефективності 

профілактики правопорушень і шкідливих звичок, соціальної 

пасивності; 

6. розширення співробітництва закладів вищої освіти, що здійснюють 

підготовку фахівців-юристів, із школами, судовими, правоохоронними 

органами, органами юстиції, державної влади і місцевого 

самоврядування, з іншими установами та організаціями; 

2.2. Основні завдання клубу «Правознавець»: 

1. організація правовиховної та правоосвітньої роботи;  

2. реалізація принципів студентського самоврядування; 

3. розкриття творчого потенціалу студентів, участь у  конкурсах, проєктах; 

4. організація та проведення «Тижня права» 

5. створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, 

засобами масової інформації, школами та клубом «Правознавець», що 

дозволить проводити заходи з правової освіти населення.  

2.3. Відповідно до мети та завдань клубу «Правознавець», для його повного та 

ефективного функціонування, керівництво клубу організовує й забезпечує: 

1. проведення теоретичних і практичних занять; 

2. проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних, навчально-

практичних заходів, а також профорієнтаціної роботи; 

3. проведення круглих столів, студентських та учнівських науково-

практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних 

правових питань. 

 

III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ  

 

Клуб «Правознавець» діє за такими принципами: 

 добровільності; 

 компетентності та добросовісності 
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 поваги до честі та людської гідності 

 відкритості та прозорості 

 політичної нейтральності 

 студентського самоврядування. 

 

IV.ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА КЛУБУ  

4.1. Загальне керівництво клубу «Правознавець» здійснює директор Інституту, 

безпосереднє – голова клубу «Правознавець». 

4.2. Голова клубу «Правознавець» призначається директором Інституту за 

поданням завідувача кафедри права, філософії та політології. 

4.3. Структуру та чисельність учасників клубу визначає директор Інституту за 

поданням голови клубу. 

4.4. Консультантами клубу можуть бути стейкхолдери, студенти старших 

курсів, викладачі-сумісники, які займаються практичною діяльністю.  

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ 

Члени клубу зобов'язані:  

1. брати активну участь у роботі клубу в усіх формах його діяльності;  

2. дбати про високий авторитет клубу;  

3. постійно вивищувати свій професійний рівень. 

Припинення членства у клубі настає за власним бажанням згідно з 

поданою заявою; за рішенням засідання клубу на підставі систематичного 

невиконання своїх обов’язків; у разі грубого порушення статуту клубу.  

 

VI. ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ  

 

Програма клубу передбачає: 

1. проведення щорічного тижня права; 

2. проведення лекцій для студентів/учнів з проблем права із залученням 

стейкхолдерів, працівників органів місцевого самоврядування, суду, 

правоохоронних органів, управління юстиції; 

3. організацію та участь у заходах правової тематики (круглі столи, брейн-

ринги, диспути тощо); 

Програма клубу «Правознавець» затверджується щорічно на засіданні 

кафедри права, філософії та політології.  

 

 


