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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ПОДІЇ 

Брейн-ринг з конституційного права в Одесі 
31 березня – 1 квітня студенти юридичного факультету 

ЗНУ брали участь у VІ Всеукраїнському Брейн-рингу 

«Знавці Конституції» на Кубок Ректора Національного 

університету «Одеська юридична академія», який проходив на 

базі Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

Мета цього заходу - стимуляція пізнавальної та науково-

дослідної роботи серед студентів вищих навчальних закладів 

України юридичного профілю, розвиток та реалізація їх 

наукових здібностей, популяризація досліджень особливостей конституційного розвитку України та 

інших сучасних держав, надання молодим правникам можливості формального та неформального 

спілкування з питань конституційного права, а також встановлення контактів серед студентів-

правників, які в майбутньому представлятимуть юридичну еліту України. 

Темою цьогорічного Брейн-рингу було обрано «Порівняльно правовий аналіз Конституції 

України та Конституції Бельгії» у формі «запитання-відповідь». 

Наш університет представляла команда «Ампаро», до складу якої увійшли Катерина Чорна 

(капітан команди), Кирило Латишев, Дмитро Супрун, Антон Сторчак, Світлана Морозова та 

Юрій Шпигун. 

У результаті змагань команда «Ампаро» Запорізького національного університету посіла третє 

місце та була нагороджена грамотою та 

монографічними працями. 
Legal English Speaking Club 

         Студенти - постійні члени та активні учасники 

«Speaking Club» юридичного факультету ЗНУ - 

зустрілися з професором програми ім. Фулбрайта 

Перрі Бушем (США) у рамках проведення Днів 

відкритих дверей Міжнародного відділу ЗНУ. 

У дружній і невимушеній атмосфері вони 

розглянули питання «Системи виборів в Україні та США». 

Зустріч проходила англійською мовою, тож стала і 

своєрідною мовною практикою для студентів. Організатором 

заходу виступила студентка 4 курсу Ганна Спірідонова. 

Круглий стіл, щодо протидії корупції в 
Україні 

Представники Наукового товариства студентів та 

аспірантів юридичного факультету провели засідання 

Круглого столу, присвячене питанню протидії корупції. У 

якості експерта на захід запросили голову Координаційної 

ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області Наталію 

Богомолову. 

Модератором круглого столу виступив студент 3 курсу юридичного факультету Кирил Латишев. 

Під час заходу із доповідями виступили члени НТСА юридичного факультету Олександр 
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Коломоєць, Дар’я Ніколаєнко, Мар’яна Карташова, Дмитро Супрун, Антон Сторчак, Ксенія 

Мяснянкіна та інші.  

Найактивніше обговорення серед присутніх на засіданні викликали такі питання, як «плюси» і 

«мінуси» запозичення іноземного досвіду боротьби з корупцією, корупція в міжнародних 

корпораціях та у вищих органах влади та методи протидії. Студенти намагалися з’ясувати основні 

причини корумпованості нашого суспільства, а також можливі шляхи подолання цього явища. 

Наприкінці заходу голова Координаційної ради молодих юристів Наталія Богомолова 

відзначила професійний підхід учасників круглого столу до вказаної проблеми та їхні глибокі знання 

з цієї теми. 

Круглий стіл «Впровадження Закону України  
«Про доступ да публічної інформації» 

          Члени Наукового товариства студентів та 

аспірантів юридичного факультету ЗНУ провели 

засідання Круглого столу, присвячене розгляду Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». До 

участі у заході були запрошені спеціаліст із захисту 

інформації Кирило Дужак та голова Координаційної 

ради молодих юристів при Міністерстві юстиції 

України Наталія Богомолова.  

          Організатором заходу виступила голова 

Наукового товариства юридичного факультету Ксенія 

Мяснянкіна.  

         Під час засідання Круглого столу студенти 

обговорили питання змісту закону, особливості 

подання запитів до органів про надання інформації та інші питання. Крім того, було розгорнуто цілу 

дискусію з приводу зловживання правом доступу до публічної інформації. 

Вітаємо!!! 
         Студентки юридичного факультету Карина Данилюк, Ія 

Зозуль і Ксенія Мяснянкіна посіли призові місця на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 

правознавства, який проходив у Луцьку. 

         У першому заочному турі змагання взяло участь 220 наукових 

робіт студентів провідних ВНЗ України. До другого туру, що відбувся 

на базі Волинського національного університету імені Лесі України, 

було допущено 100 найкращих наукових робіт. У тому числі – роботи 

трьох студенток нашого університету. 

         За результатами змагання Ія Зозуль посіла в своїй секції друге 

місце, а Карина Данилюк – третє. Ксенія Мяснянкіна теж посіла 

третє місце у змаганні зі свого напрямку права. 

 

 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА 

 юридичного факультету 
 

Засновник і видавець: 

Наукове товариство студентів 

та аспірантів 

Запорізького національного 

університету 

Розповсюджується безкоштовно 

Головний редактор і коректор: 

Голова НТСА ЗНУ 

Доброскок Світлана 

Виходить двічі на місяць 

українською мовою 

Наклад 150 примірників 

Адреса редакції: 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 

4 навч. корп., каб. 314 

 (061)289-41-07; 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/ 

e-mail: sveta.sirica@rambler.ru 

 


