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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

Презентація діяльності Ради Наукового товариства студентів та аспірантів 
для першокурсників на юридичному факультеті 

     На юридичному факультеті відбулася презентація діяльності Ради Наукового 

товариства студентів та аспірантів (НТСА) для першокурсників. У змісті 

презентації було окреслено наступні аспекти: зміст, завдання та мета діяльності 

НТСА; наукові заходи, їх класифікація, процес організації; інновації, що 

впроваджуються активістами НТСА; проведення неформальних заходів тощо.  

     Зі вступним словом до присутніх першокурсників звернувся к.ю.н., доцент 

Ганзенко Олександр Олександрович. Він, зокрема, зазначив що залучення до 

діяльності НТСА студентів І курсу в подальшому буде впливати на їхню 

правосвідомість, правову обізнаність і компетентність у сфері юриспруденції.  

     Після виступу викладача відбулась власне презентація. Так, голова НТСА 

юридичного факультету Олександр Коломоєць доповів про структуру 

товариства, завдання, суть, мету діяльності органу, а також співробітництво 

між студентськими організаціями різних ВНЗ країни. Заступник голови НТСА 

юридичного факультету Микита Жуков доповів присутнім про 

організаційні форми проведення наукових заходів (круглі столи, 

конференції, тренінги і т.д.).   

Секретар НТСА юридичного факультету Сергій Тяпкін 

надав інформацію про вже проведені заходи, можливість участі 

студентів у стипендіальних програмах, а також контактні дані 

НТСА.  

Загалом, студенти І курсу із зацікавленістю сприймали 

виступи активу НТСА. Серед них був ряд тих, хто виявив 

бажання вступити до Ради цього органу. 

Наукове товариство вдячне за допомогу в проведенні 

презентації к.ю.н., доценту Ганзенку О.О., а також декану юридичного факультету, д.ю.н., 

професору, заслуженому юристу Україні Коломоєць Тетяні Олександрівні. 

 

Обговорення актуальних питань адвокатської діяльності та проблем 
визначення меж адвокатської таємниці 

       27 вересня на базі юридичного факультету Запорізького 

національного університету відбулося засідання круглого столу, під 

час якого його учасники обговорили актуальні питання організації та 

ведення адвокатської діяльності. Організаторами заходу виступили 

члени Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного 

факультету. З вітальним словом до учасників заходу 

звернувся старший викладач кафедри конституційного та трудового 

права Микола Мартинов.  
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       Він привітав колег із проведенням першого в цьому 

навчальному році засідання круглого столу та побажав їм натхнення 

в науковій діяльності.  Модератором заходу виступив студент ІІ 

курсу Микита Жуков. У своєму виступі він зупинився на 

особливостях оподаткування організаційних форм адвокатської 

діяльності. Представлена доповідь викликала жваве обговорення. 

       Студент ІІ курсу Віталій Зуєв у доповіді представив результати 

дослідження щодо морального аспекту такого поняття, як 

адвокатська таємниця. Присутні на заході під час обговорення цієї 

проблеми не змогли дійти спільної 

думки, тому запропоновану доповідачем тему було вирішено 

обговорити під час наступних засідань. Далі на порядку денному 

стояло обговорення питання щодо особливостей притягнення 

адвокатів до відповідальності. Його висвітлив у своїй доповіді 

студент ІІ курсу Сергій Тяпкін. Учасники проаналізували основні 

проблеми організації адвокатської діяльності та дійшли висновку, 

що дана сфера потребує відповідного законодавчого регулювання у 

повному обсязі. 

НОВИНИ 

 Приймаються заявки на участь у заході (до 01 листопада 2013 року): Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Правова освіта та правова наука в Україні в умовах 

сучасних трансформаційних процесів», 16-17 листопада, м. Запоріжжя. 

         Мета конференції: проаналізувати основоположні зміни в правовій освіті та правовій науці, що 

відбуваються під час здійснення реформування системи законодавства; обговорити актуальні шляхи 

вдосконалення правової науки; провести порівняння розвитку вітчизняної правової науки та правової 

освіти з зарубіжними аналогами. (Усі подробиці – на інфостенді НТСА або за посиланням: 

http://vk.com/club20380214). 

 Студенти ІІІ-V курсів юридичного факультету! Нагадуємо! До 18 жовтня 2013 року 

можна взяти участь у стипендіальній програмі 

«ЗАВТРА.UA». Головна її мета – сприяти формуванню та 

зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти 

країни.  

         Роботи необхідно подавати до Науково-дослідної 

частини до 18 жовтня 2013 р. (каб. 327, IV корп.). Публічний 

захист робіт відбудеться 22 жовтня 2013 р. о 14:30 в 50 ауд. 

І навч. корп. Усі подробиці – на сайті НДЧ ЗНУ в розділі 

«Анонси, новини, оголошення» та на сайті програми: 

http://old.pinchukfund.org/zavtra/uk/. Тел: (063) 405 06 19. 
 

Дякуємо за увагу! Сподіваємося на співпрацю! 
Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА юридичного факультету 

Олександр Коломоєць. 
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