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Навчальний 2008-2009  

рік є особливим для 

наукового та суспі-

льного життя юри-

дичного факультету, 

оскільки його офіційно 

проголошено роком 

права в ЗНУ.  У зв’язку 

з цим планується 

проведення величезної 

кількості заходів. Цієї 

осені на факультеті вже 

проведено: Круглий 

стіл з проблем безпо-

середньої демократії; 

відбірковий   тур   Все- 

українських змагань з питань 

інтелектуальної власності; святкування          

3-річчя Ліги студентів Асоціації правників 

України (голова Ліги – Віхляєв Михайло, 

голова Запорізького осередку Ліги – Харьков 

Віталій); конкурс осінніх композицій «Барви 

осені», де представники нашого факультету 

стали переможцями у номінації «Подарунок 

коханій»; традиційний турнір з міні-футболу 

«Кубок Феміди-2008»; зустріч з редакторами 

провідних юридичних видань       

В.Ковальським («Юрінком Інтер») та              

О.Старцевим («Істина») тощо. Проводячи 

подібні заходи на належному рівні, юристи 

підтримують статус свого факультету на 

високому рівні.  
 

 

 

Новини юридичного факультету 

 

� Студенти факультету взяли активну 

участь у проведенні Всеукраїнських 

інтелектуальних змагань «Модель Верховної 

Ради України», що проходили на базі Одеської 

національної юридичної академії. На думку 

учасників, подібні заходи надають студентам 

можливість здобути досвід у парламентській 

діяльності, відчути себе творцями закону. 
 

 � Вчена рада ЗНУ присвоїла звання «Почесного 

відмінника ЗНУ» студентам: Литвин Маргариті, 

Мельник Інні, Стеценко Олександру, Віхляєву 

Михайлу, Мартинову Миколі, Жукову Максиму та 

Мазманян Цогік. На урочистому святкуванні 

професійного свята юристів (8 жовтня) ректор ЗНУ 

Тимченко С.М. нагородив  грамотами за плідну 

наукову та суспільну діяльність студентів і викладачів 

факультету. 

� 29 жовтня відбулися ІІІ інтелектуальні 

змагання регіонального рівня з кримінального 

права. Організаторами цього заходу виступили 

Запорізький осередок Ліги студентів АПУ та 

юридичний факультет ЗНУ. Наш факультет 

представляли дві команди, одна з яких вже 

традиційно стала переможцем змагань. 

� 30-31 жовтня Лютіков Павло і Віхляєв 

Михайло взяли участь у Міжнародній практичній 

конференції з проблем адміністративного примусу, 

що була організована за участю ОБСЄ та Центру 

політико-правових реформ у м. Києві. 

� Студентки Константинова К. та 

Ковальова С. взяли участь у Всеукраїнських 

змаганнях з правового регулювання ринку 

нерухомості «Таврійський Золотовуст», що 

проходили 14-15 листопада у м.Сімферополі. 

� 20-22 листопада у м. Кам’янці-

Подільському проходила науково-практична 

конференція «Реформування адміністративного 

права як навчальної дисципліни», під час якої 

змогу поспілкуватися з провідними фахівцями 

Німеччини, Франції, Польщі мав Лютіков Павло. 

� На конкурсі наукових робіт 

Стипендіальної програми «Завтра.UA» ВБО «Фонду 

Віктора Пінчука – соціальна ініціатива»  факультет 

представляла студентка 4 курсу Мельник І. з 

роботою «Порівняльна характеристика договору 

довічного утримання, спадкового договору та 

заповіту». 

� У Конкурсі для обдарованої молоді , що 

проходив під егідою Запорізької обласної державної 

адміністрації в номінації «Право» перемогу здобув 

магістр, голова Студентської ради юридичного 

факультету Мартинов Микола. 

� За результатами університетського 

конкурсу «Студент року» переможцями  в номінації 

«Студентська сім’я» стала сім’я Тараненків, а в 

номінації «Суспільний діяч» кращим визнано 

Мартинова Миколу. 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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� 21 грудня юридичний факультет святкував 

свій 21-й День народження. Під час урочистого 

концерту декан факультету Коломоєць Т.О. 

відзначила студентів і викладачів за особливі 

наукові досягнення в номінації «Правнича сова». 

� 19 жовтня на базі Київського 

національного економічного університету відбулась 

науково-методична конференція, присвячена         

15-річчю юридичного факультету КНЕУ. Участь в 

конференції взяли магістри нашого факультету 

Віхляєв Михайло і  Мартинов Микола, а також 

аспірант  кафедри адміністративного господарського  

права Лютіков Павло. 

� Наші студенти не залишилися осторонь 

таких акцій, як «Запали свічку пам’яті» та «33 

хвилини», присвячених вшануванню пам’яті жертв 

голодомору. А під час робочого візиту Президента  
до Запоріжжя студенти разом з Президентом та 

керівником області взяли участь в освяченні хрестів 

Січового храму покрови Пресвятої Богородиці. 

� Юридичний факультет проводить активну 

іміджеву політику з використанням ЗМІ. Декан 

факультету Коломоєць Т.О., викладачі та студенти 

вже стали постійними гостями та експертами 

телевізійних програм «Знак запитання», 

«Контекст», «Портмоне» та ін. Зокрема в цьому 

році наші представники були запрошені для 

обговорення наступних питань: юридична клінічна 

освіта, правове регулювання трудових відносин, 

реформаційні процеси, благодійна діяльність тощо.  

Силами активістів Студентської ради, ради НСТ 

факультету та Ліги студентів АПУ також ведеться 

активна правова просвітницька діяльність у школах  

та дошкільних організаціях, де студенти 

розробляють цікавий лекційний матеріал для учнів 

старших класів, готують лялькові вистави й 

різноманітні конкурси для дітей дошкільного віку, 

за допомогою яких вони дізнаються про право. 

� Студентська рада факультету разом із 

заступником декана з виховної роботи      

Сабадашем В.П., а також викладачами  факультету 

підтримують традиційну акцію «Запорізький 

університет дітям-сиротам», піклуючись про 

дитячий будинок «Сонечко» та школу-інтернат №3. 

 

 

 

� Від факультету подано наукові статті для 

участі у ІІ Міжнародній конференції з питань 

патріотичного виховання «Надбання поколінь – 

скарбниця сьогодення».  
� У перспективі на найближчий час  залишається 

проведення масштабних акцій, присвячених 60-річчю 

Загальної декларації прав людини (10 грудня). Серед 

запланованих заходів: конкурс студентських есе, 

брейн-ринги, Круглі столи, наукові конференції. 
� 12-13 грудня 2008 року на базі юридичного 

факультету відбудуться І Всеукраїнські 

інтелектуальні змагання з адміністративного 

процесу. Організаторами цього заходу є Ліга студентів 

АПУ та Рада НСТ факультету. 
� Хочемо привітати всіх юристів, що в цьому 

місяці будуть святкувати свої професійні свята: День 

прокуратури (1 грудня), День працівників суду (15 

грудня), День адвокатури (19 грудня), День міліції 

(20 грудня).  
� Пишаємося студентками юридичного 

факультету Удовикою Віталіною та Бондаренко 

Анастасією, які 1 грудня 2008 року вибороли перемогу 

(ІІІ призове місце) на Всеукраїнській олімпіаді 

юридичних клінік з консультування клієнтів. 

Бажаємо їм подальших наукових досягнень!!! 
 

ВІТАЄМО!!! 

Переможця конкурсу Запорізької обласної 

державної адміністрації для обдарованої молоді в 

галузі „Право” Мартинова Миколу та його 

наукового керівника проф. Коломоєць Тетяну 

Олександрівну. 

 

 

Особлива подяка за надану інформацію: декану юридичного факультету Коломоєць Т.О. та голові 

НСТ юридичного факультету  Мазманян Цогік. 
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