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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

 

Міжвузівський круглий ст іл: «Правове регулювання т рансплант ації органів і т канин 

людини в Україні» 
 

На юридичному факультеті Запорізького 

національного університету провели засідання міжвузівського 

круглого столу «Правове регулювання трансплантації органів 

і тканин людини в Україні». 

Модератором засідання круглого столу виступив 

голова НТСА юридичного факультету Олександр 

Коломоєць. Він, відкриваючи засідання круглого столу, 

окреслив його тематику та представив присутнім почесних 

гостей заходу. Так, на засідання завітали старший викладач 

кафедри конституційного та трудового права М.П. Мартинов 

і доцент кафедри цивільного права Г.А. Шарая. Під час 

засідання виступили студенти-медики, які доповіли про медичний аспект цієї проблематики, а 

студенти-правники детально висвітили правові аспекти трансплантації органів та тканин людини.У 

роботі круглого столу взяли участь студенти ІІІ курсу біологічного факультету Оксана Гуліна та 

Анастасія Рибалко, які окреслили проблематику реалізації трансплантації органів та інших 

анатомічних матеріалів людини, а також зазначили етичні аспекти трансплантології. Студентка 1 

медичного факультету Запорізького медичного університету Анастасія Завірова виступила з 

цікавою доповіддю, присвяченою особливостям 

трансплантації головного мозку, навівши при цьому історичні 

приклади такої операції. Її колега, Аліна Моїсеєва, 

доповнила доповідь цікавими випадками з медичної практики 

в сфері трансплантології щодо окремих аспектів 

трансплантації органів людини. Заступник голови НТСА 

юридичного факультету Микита Жуков розповів 

присутнім про особливості трансплантації органів і тканин 

людини з використанням трупних трансплантатів, а також 

наголосив на підставах, за яких трансплантація не 

здійснюється.   

Студент факультету економіки та управління ЗНТУ 

Мікаіл Асатрян окреслив економічну складову 

трансплантації органів й інших анатомічних матеріалів 

людини та звернув увагу на проблематику «чорної 

трансплантології». Під час обговорення цього питання 

розгорнулася жвава дискусія, в ході якої Олександр 

Коломоєць акцентував увагу на статті Особливої частини 

кримінального кодексу України, за які передбачена 

відповідальність у сфері трансплантології. Після досить 
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напруженого та детального обговорення учасниками міжвузівської конференції були розглянуті та 

обговорені етичні та правові аспекти цієї проблеми, комплексність питання та курйозність 

практичних ситуацій. Також учасниками були запропоновані зміни до чинного та перспективного 

законодавства України з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн. 

Підводячи підсумки засідання, Олександр Коломоєць подякував усім присутнім за активну 

участь в обговоренні. Усім учасникам та гостям заходу було вручено почесні подяки за активне 

обговорення тематики круглого столу. Активісти наукового товариства юридичного факультету 

висловили особливу подяку за допомогу у проведенні заходу керівництву факультету, 

зокрема декану, професору Тетяні Олександрівні Коломоєць та її заступнику, доценту Віктору 

Петровичу Сабадашу. 

 

Участ ь у ІІ ет апі Всеукраїнської ст удент ської олімпіади з української мови     

(м. Харків) 
 

Студенти юридичного факультету ЗНУ беруть участь у 

великій кількості наукових заходів, присвячених профільним 

предметам, і не тільки. Так, 8-9 квітня в стінах Харківського 

національного педагогічного університету відбувався ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови. 
Змагання зібрало більше 50 учасників, які представляли різні 

міста України. Юридичний факультет ЗНУ представляв 

студент ІІ курсу Жуков Микита. 

Олімпіада складалася з двох етапів. Першим етапом 

було виконання практичних завдань, написання твору із 

запропонованих тем, вирішення тестів, а також робота з 

текстом. На другий день учасників чекав усний виступ-імпровізація.  

Жуков Микита справив враження на членів журі своїми 

ораторськими вміннями, мистецтвом красиво та грамотно 

висловлювати свою думку, роблячи при цьому свій виступ живим 

та цікавим, за що був нагороджений дипломом переможця в 

номінації лідер красномовства. 
По закінченню олімпіади всіх учасників чекало урочисте 

нагородження та святковий концерт. Координаційна рада НТСА 

юридичного факультету вітає Микиту з зайняти місцем та бажає 

подальших перемог! 

 

Увага! 

З усією інформацією про можливі заходи, що будуть проведені Ви можете ознайомитися у 

анонсах на сайті НТСА ЗНУ (http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/834.ukr.html). 

 

 

Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА юридичного факультету 

Олександр Коломоєць. 
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