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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

Тренінг з нормативної діяльності органів студентського самоврядування 
 

Юридичний факультет організовує серію тренінгів з надання 

правової допомоги студентам університету. Першим з таких заходів 

став тренінг щодо нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність органів студентського сектору та локальних актів, які 

застосовуються цими органами. Участь у цьому заході взяли голови 

студентських рад і представники факультетських НТСА. З доповідями 

виступили: Олексій Красов (студент ІІ курсу), котрий окреслив 

актуальність теми тренінгу та зосередив увагу на необхідності 

проведення подібних заходів; Анатолій Шашков (студент ІІІ курсу) охарактеризував нормативні 

акти, що застосовуються головами секторів студентських органів під час виконання своїх 

повноважень; Ксенія Мяснянкіна (студентка магістратури, голова НТСА ЗНУ) доповіла про нові 

зміни та колізії в законодавстві України. Голова медіа-сектору студентської ради юридичного 

факультету, студент ІІ курсу Іван Шумейко відповідав на запитання присутніх, а також коментував 

хід тренінгу. 

Учасники заходу дійшли висновку, що проведення подібних заходів є необхідною передумовою 

подальшого підвищення правової культури студентства Запорізького національного університету. 
 

Брейн-ринг з питань конституційного права 
22 лютого на юридичному факультеті за ініціативи 

Ліги студентів Асоціації правників України відбувся брейн-

ринг. Питання інтелектуальних змагань стосувалися сфери 

конституційних прав. Організаторами заходу виступили 

декан юридичного факультету, професор Тетяна 

Олександрівна  Коломоєць, а також викладачі факультету 

– Наталія Бровченко та Микола Мартинов. Брейн-ринг 

провели активісти НТСА та Ліги студентів Асоціації 

правників України. Модераторами заходу виступили студент 

ІІІ курсу Дмитро Супрун та студентка ІІ курсу Вікторія 

Тимчук.  У змаганнях взяли участь шість команд, до складу яких увійшли студенти різних курсів 

юридичного факультету. Команди виборювали перемогу в трьох турах. Наприкінці заходу була 

проведена гра за ІІІ місце, а також фінальна гра. У 

результаті запеклої боротьби перше місце посіла команда 

«Окреме провадження», друге місце – команда «Гвардії 

юристи», третє – «Ампаро», а четверте – «Демократи». 

Усім учасникам змагань від деканату юридичного 

факультету вручили цінні подарунки – спеціалізовану 

літературу. Слід зауважити, що захід зацікавив не лише 

студентів, а й викладачів юридичного факультету. Так, 

Наталія Бровченко вчасно коментувала хід проведення 

брейн-рингу, а у випадку суперечливих ситуацій робила 

пропозиції щодо визначення правильної відповіді. 
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Загалом, всі учасники були задоволені, і виявили сподівання на проведення подібних заходів у 

майбутньому. З огляду на велике зацікавлення та популярність подібної форми наукового заходу 

активісти НТСА планують провести в березні цього року турніру з гри «Що? Де? Коли?» серед 

студентів юридичного факультету. 

Реформування кадрів  НТСА юридичного факультету 

Нещодавно координаційна рада НТСА юридичного факультету провела чергове засідання, на 

якому голова НТСА факультету Олександр Коломоєць окреслив основні напрямки роботи 

товариства на друге півріччя 2012/2013 навчального року. У ході засідання було 

затверджено поточний план наукових заходів. Вже найближчим часом 

планується проведення Круглих столів, дебатів, конференцій. Також 

було розглянуто кадрові питання щодо обрання кандидатури 

заступника голови НТСА юридичного факультету та секретаря Ради.  

Одностайним рішенням заступником голови НТСА обрано Микиту 

Жукова (студента І курсу), а секретарем – Сергія Тяпкіна (студента І 

курсу). Наступним питанням порядку денного було зарахування до лав 

наукового товариства нових членів. Учасники засідання активно 

цікавились діяльністю НТСА факультету, а тому підписали заяви про 

вступ. Наприкінці зібрання декан юридичного факультету, заслужений юрист 

України, професор, доктор юридичних наук Коломоєць Тетяна Олександрівна 

висловила сподівання, що й надалі НТСА юридичного факультету триматиме високу планку лідерів 

серед інших факультетських товариств університету, задану попередніми очільниками, та побажала 

молодим науковцям нових наукових звершень. 
 

Круглий стіл «Реформування Державної митної служби України» 
1 березня НТСА юридичного факультету провело засідання 

Круглого столу «Реформування Державної митної служби України». 

Підставою для дискусії стало об'єднання Державної митної служби та 

Державної податкової служби України в один орган центральної 

виконавчої влади – Міністерство податків та зборів України, згідно з 

Указом Президента України № 726/2012. Обговорення почалося зі 

вступного слова голови НТСА юридичного факультету Олександра 

Коломойця. Доповідачі висвітлили питання щодо взаємодії 

Державної митної служби з іншими органами державної влади та 

громадянами. Так, Микита Жуков навів приклади, яким чином відбувається взаємодія цього органу 

з громадянами. У свою чергу, четвертокурсник Денис Бут окреслив окремі аспекти корупції у 

Державній митній службі України, зупинився на питанні великої кількості податків та зборів. Під час 

обговорення Віталій Зуєв зробив аналіз подібних нововведень в інших країнах. Про подальші 

перспективи діяльності Державної митної служби України розповів Сергій Тяпкін. Після виступів 

доповідачів учасники заходу внесли свої пропозиції щодо удосконалення діяльності Державної 

митної служби України. Жвава дискусія виникла при обговоренні ролі новоствореного міністерства 

та його місця серед органів центральної виконавчої влади. На думку учасників, засідання круглого 

столу видалося змістовним та корисним. Вони виявили бажання й надалі брати участь у проведенні 

подібних заходів. 
 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСА юридичного факультету 
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