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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

 

Проведення презентацій 
  

Впродовж першого тижня вересня активісти Наукового 

товариства студентів та аспірантів юридичного факультету 

Запорізького національного університету провели низку 

традиційних презентацій для першого, другого та третього 

курсів. 

Студенти молодших курсів зацікавились діяльністю 

Товариства, вони поставили багато питань щодо заходів, 

запланованих на перше півріччя. Науковці також детально 

розповіли про свою діяльність, пояснили, як наукові заняття 

можуть стати їм у нагоді й розповіли про умови вступу до НТСА. 

Члени НТСА юридичного факультету під час презентацій відзначили зацікавленість студентів молодших 

курсів, то ж сподіваються на швидке поповнення своїх лав. 

Круглий стіл «Сучасні проблеми сім’ї 
та молоді»  

 
На засіданні Круглого столу юридичного факультету 

Запорізького національного університету обговорили 

сучасні проблеми сім’ї та молоді. Координатором заходу 

виступила голова Наукового товариства студентів та 

аспірантів факультету Ксенія Мяснянкіна. 

Під час круглого столу пролунали доповіді студентів 

юридичного факультету Олесі Краснокутської 

«Перспективи розвитку молодої студентської сім’ї»,  

«Перше робоче місце та працевлаштування», Дмитра 

Супруна «Отримання житла» й Анни Єрмолаєвої «Проблеми декретної відпустки студентів та молодих 

спеціалістів». У виступах учасників заходу йшлося про основі соціально-економічні проблем, які турбують 

сучасну молодь, правове підґрунтя їх можливого вирішення та шляхи їх подолання. Присутні на засіданні 

взяли активну участь в обговоренні всіх виступів. 

Збори Ради НТСА юридичного факультету 
 

12 вересня на юридичному факультеті було проведено засідання Ради 

НТСА юридичного факультету, де було обговорено та затверджено новий склад 

Ради та План діяльності на 2012-2013 навчальний рік. На засіданні членами 

НТСА були запропоновані цікаві заходи, які увійшли до плану наукових заходів 

на поточний рік. 

Скайп-конференція 
26 вересня студенти юридичного факультету – консультанти Юридичної клініки ЗНУ – взяли участь у 

скайп-конференції. На зв’язку з ними була відома київська юридична компанія «Asters», яка півроку назад 

почала активно співпрацювати з юридичною клінікою ЗНУ. Саме тоді представники цієї фірми подарували 

засоби технічного забезпечення для більш оперативного надання консультацій особам, які звертаються по 

юридичну допомогу. 
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Під час скайп-конференції, яка тривала годину, її учасники 

обговорили низку питань. Серед них – проблеми поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнаної недієздатною незаконно; 

ухвалення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

роль органів прокуратури у процесі надання правової допомоги клієнтам 

Юридичної клініки та вплив рівня правової освіти населення на якість 

надання правової допомоги клієнтам Юридичної клініки. Студенти 

змогли поставили усі питання, що їх хвилюють, взяти участь у дискусії з 

експертами. По завершенню скайп-конференції юристи компанії 

«Asters» запропонували новий формат для подальшого спілкування. Ми маємо намір обов’язково використати 

його при наступній інтернет-зустрічі. 
 

Круглий стіл «Впровадження Закону України  
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

За ініціативи Наукового товариства студентів та 

аспірантів юридичного факультету в Запорізькому національному 

університеті відбулося чергове засідання круглого столу, 

присвячене правовій проблематиці. Цього разу майбутні юристи 

обрали для обговорення нещодавно ухвалений Закон України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У якості експертів 

на засідання запросили голову Координаційної ради молодих 

юристів України в Запорізькій області при Головному управлінні 

юстиції Наталію Богомолову, викладача кафедри теорії та історії 

держави та права Ігоря Зубка й правозахисника Кирила Дужака. 

Координатором заходу виступив студент IV курсу юридичного факультету, член факультетського НТСА 

Кирило Латишев. Доповідачі обрали для висвітлення такі дискусійні питання, як поняття адвокатської етики, 

створення традиції української адвокатури, сильні й слабкі сторони щойно ухваленого закону, а також його 

порівняльний аналіз із попереднім тощо. Усі учасники активно долучилися до дискусії, бажаючи висловити 

свою точку зору щодо запропонованих для розгляду питань. На думку організаторів круглого столу, участь у 

заходах такого формату сприяє кращому розумінню студентами важливих правових документів, виробляє в 

них культуру дискусії і може допомогти їм у подальшому в побудові правової кар’єри. 

 

 

 
 

Рада НТСА юридичного факультету вітає студентів, які вдало пройшли  

І етап конкурсної програми «Завтра.UA» 

ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива». 

 

 Наукові роботи Сторчака Антона,  Мяснянкіної Ксенії та 

Латишева Кирила були рекомендовані для участі у подальших етапах 

Програми. При оцінюванні виступів бралися до уваги їх актуальність, 

новизна роботи, ступінь володіння матеріалом, обґрунтованість та 

практичність висновків. За результатами захисту всі учасники були 

допущені до участі у подальших етапах програми. Але найвище були 

оцінені виступи Кирила Латишева (науковий керівник - доцент Ольга 

Щипанова) та Ксенії Мяснянкіної (науковий керівник - доцент Павло 

Лютіков). 
 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету 
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