
ОБЛАСНА ПРАВОВА ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДІ. 

На виконання Програми правової освіти 

населення Запорізької області на 2012 – 2016 

роки, згідно Угоди про співробітництво та 

взаємодію  Головного управління юстиції у 

Запорізькій області і КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

реалізуючи програму обласного виховного 

проекту «Громадянин», з метою підвищення 

загального рівня правової освіти, 

формування у громадян поваги до права, з 2 

по 6 січня 2015 р. проводилася ОБЛАСНА 

ПРАВОВА ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДІ. Організаторами школи стали Координаційна 

рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області, 

Молодіжний клуб «Співдружність» м. Бердянська та Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

Мета заходу: 

- формування у молоді позитивного образу права як державного інституту; 

- виховання почуття важливості прав людини;  

- підвищення рівня обізнаності та набуття практичних молоддю навичок для 

здійснення ними самостійного захисту власних прав; 

- виховання толерантного ставлення один до одного;  

- інформування учасників про можливі методи протидії насиллю та 

дискримінації в суспільстві; 

- активне залучення молоді до соціально-вагомої діяльності. 

У школі прийняли участь старшокласники 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів, учні закладів професійно-технічної освіти 

та студенти коледжів  Запорізької області. 

Під час урочистого відкриття учасників школи 

привітали Мальований М. М., завідувач кафедри 

теорії та методики виховання, завідувач 

Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта» 

Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; Армаш Н. О., 

завідувач кафедри конституційного, 

міжнародного та адміністративного 

права інституту ім. В. Сташиса 

Класичного приватного 

університету та Богомолова Н. М., 

голова Координаційної ради 

молодих юристів при Головному 

управлінні юстиції у Запорізькій 

області, співробітник 

Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта» Запорізького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 



У рамках програми школи її 

учасники зустрілися з представниками 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації та Головного 

управління юстиції в Запорізькій 

області. Зі специфікою діяльності 

органів виконавчої влади молодь 

ознайомили заступник директора 

Департаменту освіти і науки В. 

Захарчук, заступник директора 

Департаменту культури, туризму, національностей та релігій М. Анісімова, 

начальник управління у справах преси та інформації О. Цегельник, та начальник 

управління молоді, фізичної культури та спорту Н. Власова. Керівники структурних 

підрозділів підкреслили важливу роль правової освіти, вивчення та дотримання прав 

людини та громадянина. 

Багато нового щодо захисту прав 

людини, про свої громадянські права, про 

реалізацію цих прав, право на безоплатну 

правову допомогу та інституції, до яких 

треба звертатися за відповідною допомогою 

дізналися учасники школи під час 

спілкування із директором Запорізького 

обласного центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Деменєвою 

О.В. Молодь мала можливість отримати 

відповіді на всі запитання щодо діяльності адвокатів центру, у яких випадках 

надається безоплатна правова допомога та хто може її отримати,  

Під час роботи школи її учасники зустрічалися із представниками 

правоохоронних органів. Так, співробітники державної пенітенціарної служби 

розповіли про види покарань, звернули увагу неповнолітніх на вік, з якового 

наступає кримінальна відповідальність та наголосили на особливостях відбуття 

покарання неповнолітніми. Начальник сектору соціально-виховної та психологічної 

роботи із засудженими В. Федорченко ознайомив учасників правової школи з 

основними принципами роботи в органах ДКВС України та розповів про 

особливості функціонування кримінально-виконавчих установ області; начальник 

сектору кримінально-виконавчої інспекції І. Федорець розповіла учасникам заходу 

про організацію виконання покарань, альтернативних позбавленню волі; старший 

інспектор з професійної підготовки відділу по роботі з персоналом А. Кучер 

ознайомив із порядком відбору і прийому кандидатів на навчання до вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Державної 

кримінально-виконавчої служби України. 

Також під час зустрічі учням запропонували переглянути документальний 

фільм «Діти за гратами», головними героями якого є діти, які скоїли злочин та 

відбувають покарання у виховних колоніях.  

Після цього молодь відвідала музей Державної пенітенціарної служби України 

у Запорізькій області та музей Головного управління МВС України в Запорізькій 

області. 



Про необхідність дотримання вимог законодавства при працевлаштуванні 

учасники школи дізналися при спілкуванні із виконавчим директором Запорізької 

громадської організації «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» Бойко І., про 

правові засади волонтерської діяльності - від завідуючої сектором з питань 

працевлаштування молоді Овчарової В.   

Особливих вражень молодь отримала під час тренінгу з протидії торгівлі 

людьми «Найди свой безопасный маршрут» та «мозкового штурму» у стратегічній 

грі «Полігон», які проводив голова Запорізької громадської організації «Центр 

розвитку кар’єри «Професіонали» Дядя К. 

Особливо сподобалися учасникам правової школи тренінги «Права дитини», «6 

кроків до толерантності», тренінг з профілактики насилля, які проводили досвідчені 

тренери та педагоги Масютіна М.Є. та Дмитренко Л.О. 

Надзвичайно цікавим для більшості учасників став дебатний чемпіонат. Для 

багатьох з них це було новим, але неймовірно запальним дійством, особливо після 

майстер-класу переможців Міжнародних дебатних турнірів - представників 

дебатного клубу Центру дитячої та юнацької творчості  м. Бердянська. 

Незабутнім для молоді стане конкурс на кращу театральну постановку казки з 

правової тематики.  

На основі здобутих знань учасники правової школи будуть проводити 

інформаційно-просвітницькі заходи на правову тематику у навчальних закладах. А 

на допомогу в цій благородній справі вони отримали методичні матеріали та 

футболки із логотипом «Обізнана молодь знає права, їх захищати готова вона». 

Отримані правові знання, незабутні враження, нові друзі та зустріч із 

успішними людьми стануть фундаментом для Запорізької молоді у розбудові 

громадянського суспільства та правової держави, бо саме така обізнана молодь 

зможе робити свідомий суспільний вибір. 

 
 


