
ЗВІТ РОБОТИ  

КЛУБУ «ПРАВОЗНАВЕЦЬ»  

ЗА 2019- 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

У 2019– 2020 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 році з метою зацікавлення 

талановитої учнівської молоді актуальними питаннями юридичної науки. 

У 2019 – 2020 навчальному році згідно програми роботи Клубу було 

заплановано 15 відкритих засідань, які повинні були відбутися протягом року, 

але, нажаль, через карантин, було проведено менше половини з них. 

Фактично були проведені наступні заняття, під керівництвом доцента 

кафедри, Лазаренко А.М.: ( 08 ЖОВТНЯ, 15 ЖОВТНЯ, 05 ЛИСТОПАДА, 12 

ЛИСТОПАДА, 19 ЛИСТОПАДА, 26 ЛИСТОПАДА, 03 ГРУДНЯ, 10 ГРУДНЯ, 

16 ГРУДНЯ, 24 ГРУДНЯ, 18 ЛЮТОГО, 03 БЕРЕЗНЯ). 

У Колегіумі № 11, студент 24 групи, Коптіль Іван провів інтерактивну 

гру на тему «Расова дискримінація». Кирило Ячменіхін, студент 24 групи, 

виступив перед ліцеїстами Чернігівського ліцею з підвищеною військово-

фізичною підготовкою з презентацією на тему «Прояви булінгу та шляхи їх 

подолання».  Ніколаєва Олександра, студентка 24 групи, для учнів 11 класу 

школи № 19, підготувала доповідь «Різні прояви дискримінації в Україні». 

Сучасні проблеми трудових відносин досліджували та обговорювали разом з 

учнями шкіл студенти 33 групи. Зокрема, Виборнова Анастасія у школі № 19 

виступила з презентацією «Проблеми укладення трудового договору з 

неповнолітніми особами». Василенко Тетяна для учнів Колегіуму  № 11 

підготовила виступ  на тему « Робочий час і час відпочинку для неповнолітніх 

працівників», Міщенко Аліна, Щипанський Максим Професійна злочинність, 

Бойчук Рената Медіація: поняття та особливості. 

Безпосереднє  керівництво роботою Клубу здійснює Голова Клубу  – 

кандидат юридичних наук, доцент Лазаренко Алла Миколаївна.  



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.  

З іншими школами міста контакти підтримувалися у телефонному 

режимі з адміністрацією та вчителями. Інформація про роботу клубу 

фіксувалася на сайті Університету. 

Варто зазначити, що у роботі клубу «ПРАВОЗНАВЕЦЬ» активну 

участь приймали студенти: 1, 4, 5 курсів - за спеціальністю «Історія і право» 

та 1,2,3 курсу за спеціальністю «Право», що сприяло зацікавленню учнів до 

участі у засіданнях та розширенню світогляду  студентів. 

У цілому, графік роботи Клубу «Правознавець» виконано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 червня 2020                                                                                А.М. Лазаренко 


