
 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

Клубу «ПРАВОЗНАВЕЦЬ»: 

НА  2019 / 2020 н. р. 
 

 

Шановні друзі! 

Запрошуємо вас до участі у роботі клубу «ПРАВОЗНАВЕЦЬ» 

Діяльність клубу побудована на принципах: рівність учасників клубу і відсутність 

традиційної ієрархії "викладач - учень". Це означає, що не тільки керівник клубу несе 

відповідальність за підготовку матеріалів до занять та дотримання організаційних 

моментів, а й всі члени розподіляють відповідальність між собою; наявність неформальної 

та дружньої атмосфери; відсутність змагальності та дух співробітництва в досягненні 

спільної мети. 

Різноманітні соціально-культурні заходи в клубі розраховані на задоволення потреб 

розумної, активної та креативної молоді: дослідження проблем у сфері застосування права, 

обговорення юридичних проблем, психологічні тренінги, літературні вечори відпочинку, 

зустріч з педагогами у майстер-класах - все спрямовано на підвищення громадянської 

активності. 

Гасло клубу «ПРАВОЗНАВЕЦЬ»: «НАВЧИСЯ ВЧИТИСЯ!» 

 

Основні напрямки роботи та питання, що пропонуються до обговорення на період  

ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2019 року. 

 

8 ЖОВТНЯ 2019 р. о 15.30 відкриття роботи клубу: 

- Вступне слово  – к.ю.н., Лазаренко А.М., присвячено Дню юриста 

Професійні та моральні якості юриста 

 

15 ЖОВТНЯ 2019 р., к.ю.н., Лазаренко А.М. 

Етичні засади діяльності слідчого 

 

05 ЛИСТОПАДА 2019 р. к.ю.н., доцент. Лазаренко А.М., Виборнова Анастасія  

«Проблеми укладення трудового договору з неповнолітніми особами» 

 

12 ЛИСТОПАДА 2019 р., к.ю.н.,    Єфремова О.П., Ніколаєва Александра 
Актуальні питання державної служби України  

 

19 ЛИСТОПАДА 2019 р., к.ю.н., доцент. Лазаренко А.М., Василенко Тетяна  
« Робочий час і час відпочинку для неповнолітніх працівників» 

 

26 ЛИСТОПАДА 2019 р., к.ю.н.,   Єфремова О.П., Прядко Юля 

Проблеми спадкування в Україні 

 

03 ГРУДНЯ 2019  р., к.ю.н., доцент. Лазаренко А.М., Кирило Ячменіхін 

«Прояви булінгу та шляхи їх подолання» 

 

10 ГРУДНЯ 2019 р., к.ю.н., Віхров С.О. 

Роль самозайнятих осіб у формуванні господарських відносин 

16 ГРУДНЯ к.ю.н., доцент. Лазаренко А.М.,  Коптіль Іван  

Інтерактивна гра на тему «Расова дискримінація» 

 



 

24 ГРУДНЯ 2019 р., викл. Грищенко О.П. 
Права та обов’язки батьків і дітей 

 

18 ЛЮТОГО 2020 р., к.ю.н., доцент. Лазаренко А.М. , Міщенко Аліна, Щипанський 

Максим  

Професійна злочинність 

 

03 БЕРЕЗНЯ 2020 р. к.ю.н., доцент Лазаренко А.М.,  Бойчук Рената 

Медіація: поняття та особливості 

 


