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У 2018– 2019 н.р. викладачами кафедри права, філософії та політології 

на базі Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені  О.М. Лазаревського проводилась робота Чернігівського міського Клубу 

«Правознавець» який був створений 2018 року з метою зацікавлення 

талановитої учнівської молоді актуальними питаннями юридичної науки. 

У 2018 – 2019 навчальному році згідно програми роботи Клубу було 

заплановано 23 відкритих засідань, які відбулися протягом року, з них  

фактично 28, п’ять з яких було проведено на базі ЗОШ 7, 11, 13 та інших шкіл: 

(17 ЖОВТНЯ, 24 ЖОВТНЯ, 31 ЖОВТНЯ,  07 ЛИСТОПАДА, 14 

ЛИСТОПАДА, 21 ЛИСТОПАДА, 28 ЛИСТОПАДА, 05 ГРУДНЯ, 12 ГРУДНЯ, 

19 ГРУДНЯ, 26 ГРУДНЯ, 04 КВІТНЯ, 23 КВІТНЯ, 14 ТРАВНЯ, 20-21 

ТРАВНЯ).  

Безпосереднє  керівництво роботою Клубу здійснює Голова Ради Клубу  

– кандидат юридичних наук, доцент Лазаренко Алла Миколаївна.  

4 квітня 2019 р. відбулося засідання секції «Актуальні питання 

трудового та кримінального права України», керівник – доц. Лазаренко, 

секретар – студент 41 групи Супруненко Роман.На науковій конференції були 

заслухані тези доповідей студентів 41 групи: 1. Супруненко Роман «До 

питання про необхідну оборону»,2. Клименко Іван – «Кримінальна 

субкультура», 3. Ведмідь Ірина – «Домагання на роботі», 4. Омельченко 

Карина «Культура статевих злочинів», 5. Безугла Анастасія «Домашнє 

насильство в Україні -злочин, а не любов». 

Серед найкращих виступів можна виділити тези доповідей наступних 

студентів: 

Супруненко Роман –«До питання про необхідну оборону». Студент 

визначив актуальність обраної теми, її наукову новизну та спірні питання. 

Крім теоретичних проблем необхідної оборони, були окреслені практичні 



шляхи встановлення меж необхідної оборони та правові наслідки її 

перевищення. Студентом запропоновано наочні способи та засоби захисту під 

час виникнення стану необхідної оборони.  

Клименко Іван – «Кримінальна субкультура». Тема присвячена 

актуальним проблемам професійної злочинності, зокрема, розкриттю сутності 

та значення вивчення кримінальної субкультури. Студентом проаналізовані 

елементи кримінальної субкультури: татуювання, жаргон, правила 

неформальної поведінки у місцях позбавлення волі.  Встановлена не тільки 

понятійна категорія, але й запропоновані ефективні шляхи протидії 

професійним злочинцями через призму кримінальної субкультури. 

Викладачами кафедри постійно проводилася робота по залученню учнів 

шкіл м. Чернігова та регіону до роботи Клубу. 

Зокрема, презентації були проведені у ЗОШ № 11, 7, 13; Козелецька ЗОШ      

1-3 с. №2. У ЗОШ були проведені заняття: 23 квітня – «Конституційно-

правовий статус президента України» (ЗОШ 11); 14 травня  – «Конституційно-

правовий статус Верховної Ради України» (ЗОШ № 11); 20 травня – 

«Виконавча влада  Україні» (ЗОШ 13);  21 травня – «Місцеве самоврядування 

в Україні» (ЗОШ 7). 

З іншими школами міста контакти підтримувалися у телефонному 

режимі з адміністрацією та вчителями. Інформація про роботу клубу 

фіксувалася на сайті Університету. 

Найбільш активними були учні ЗОШ  № 11. Були прослухані виступи 

на теми: Юридична освіта і професія: проблеми та перспективи. Морально-

психологічні якості прокурора. Трудове право в СРСР: зародження та 

розвиток. Правила етичної поведінки та професійної діяльності суддів. 

Робочий час і час відпочинку. Морально-психологічні аспекти дяльності 

нотаріусів.  Трудове право як галузь права. Психологічні особливості слідчої 

діяльності. Проблеми працевлаштування осіб, які поєднують роботу з 

навчанням. Особливості професійної діяльності адвокатів.  Права жінок у 

трудових правовідносинах. Булінг: визначення та різновиди.  Трудові права та 



гарантії при прийнятті на роботу та під час трудової діяльності. Права та 

обов’язки батьків та дітей. Проблеми єйджизму в Україні. 

Варто зазначити, що у роботі клубу «ПРАВОЗНАВЕЦЬ» активну 

участь приймали студенти 1, 4, 5 курсів історичного факультету, що сприяло 

зацікавленню учнів до участі у засіданнях та розширенню світогляду  

студентів. 

У цілому, графік роботи Клубу «Правознавець» виконано. 

 

20 червня 2019 р.                                                                            А.М. Лазаренко 

 


