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СПЕЦВИПУСК    ЮРИДИЧНОГО   ФАКУЛЬТЕТУ 
 

 

 

Активна і само-

віддана діяльність 

колективу юридич-

ного факультету 

разом зі студентами 

не припинялася навіть 

під кінець багатого на 

чисельні події 2008 

календарного року. 

Довіряючи загально-

відомому прислів’ю: 

«Як Новий Рік 

зустрінеш – так його і 

проведеш», 
 

ми намагались вступити в наступний рік з фундаментом і  

достатньою кількістю якісних матеріалів для будування 

іміджу факультету в подальшому. 

На окрему увагу заслуговує правопросвітницька 

діяльність, запроваджена декілька років тому. Студенти 

факультету за допомогою викладачів здійснюють її у 

вигляді лекцій для школярів, теми яких обираються дуже 

ретельно, враховуючи актуальність та побажання 

слухачів, а також театралізованих вистав на правову 

тематику для дітей дошкільного віку. Індивідуальний 

підхід дає змогу дітям пізнати значення основних 

конституційних прав і свобод людини. 

Важливою подією для студентів стало створення 

першого вітчизняного журналу для майбутніх юристів 

«Студент-правник», який презентував на нашому 

факультеті нинішній голова Запорізького осередку Ліги 

студентів АПУ  Віталій Харьков. Журнал містить цікаві 

статті студентів-правників зі всієї України про їх бачення 

перспектив розвитку юридичної освіти, про Всеукраїнські 

та локальні заходи, інтерв’ю та поради відомих юристів 

тощо. 

 

 Новини юридичного факультету 

� 12 грудня 2008 року магістрант юридичного 

факультету Плотніченко Вєра виступила на 

пленарномузасіданні та отримала сертифікат за 

участь у  науковій конференції курсантів і студентів 

ВНЗ України «Порушення прав людини: торгівля 

людьми, ґендерне насильство, сексуальна 

експлуатація дітей». Організаторами заходу 

виступили: Кіровоградський юридичний інститут 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ, Міністерство Внутрішніх справ 

України, а також правозахисний центр «Ла Страда - 

Україна». 

� 11-12 грудня 2008 року на базі Кримського 

юридичного інституту Одеського державного 

університету внутрішніх справ пройшла 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Адміністративна реформа та проблеми 

вдосконалення діяльності правоохоронних 

органів». Від ЗНУ участь в зазначеному заході 

взяли: Лютіков Павло, Часов Едуард, Сахацький 

Дмитро, Віхляєв Михайло та Мєліхова Ольга.  

� Студенти, аспіранти, здобувачі та викладачі 

факультету взяли участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «Запоріжжя – 

минуле і сьогодення. Перспективи та пріоритети 

розвитку», яка відбулася 15 січня 2009 року. 

Особливо цікавими видалися наукові дискусії під 

час секційного засідання «Проблеми та перспективи 

розвитку місцевого самоврядування і державного 

управління». 

� У рамках І туру Всеукраїнського конкурсу 

наукових студентських робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук у 2008-2009 

навчальному році на базі юридичного факультету 

було проведено відповідний конкурс за напрямком  

«Право».  Конкурсна комісія направила роботи 

наступних  переможців на участь у ІІ етапі  
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Конкурсу: Попової Оксани (магістрант, наук. кер. 

Коломоєць Т.О.), Крилової Єлізавети (3 курс, наук. кер. 

Губрієнко О.М.), Філоненко Руслани (1 курс, наук. кер. 

Удовика Л.Г.). 

� Не можна також залишити поза увагою таку 

подію, як вихід збірки студентських наукових статей 

«Майбутні юристи про права і свободи громадян», 

адже можливість друкувати свої роботи вже з перших 

курсів навчання в університеті дає змогу майбутнім 

науковцям здобути безцінний досвід. 

� Крім того, у грудні проведено цілу низьку 

наукових заходів спільно із КРУ в Запорізькій області з 

питань визначення шляхів подолання проявів 

корупційних діянь, запозичення зарубіжного досвіду 

щодо нормативного врегулювання відносин у цій сфері. 

� Наступну подію, яка відбулась на базі нашого 

факультету 12-13 грудня 2008 року, можна справедливо 

визнати предметом гордості, оскільки вона продовжила 

добру традицію блискуче проведених заходів на 

національному рівні. Після організованої в 2007 році 

спільно із Центром політико-правових реформ та 

провідними юридичними фірмами першої Всеукраїнської 

студентської школи з адміністративного судочинства, а 

також Всеукраїнської студентської конференції, 

присвяченої актуальним питання адміністративного 

права, естафету було передано у вигляді перших 

Всеукраїнських студентських інтелектуальних змагань з 

адміністративного права та процесу пам’яті В.С. 

Стефанюка (одного із засновників вітчизняної 

адміністративної юстиції та розробника Кодексу 

адміністративного судочинства  України). До Запоріжжя 

для участі в змаганнях прибули 13 команд із 

Дніпропетровська, Донецька, Львова, Ужгорода, Києва, 

Чернівців, Одеси, Черкас, Харкова та інших міст України. 

Спільними зусиллями Ліги студентів Асоціації правників 

України, юридичного факультету ЗНУ (при сприянні 

керівництва ВНЗ) за активної підтримки генерального 

партнера та експерта заходу – повідної Юридичної Фірми 

«Василь Кисіль та Партнери» (м. Київ) для учасників 

було створено умови, максимально наближені до 

реальних, для розгляду справ в порядку 

адміністративного судочинства. Після напруженої 

боротьби було визначено команди-переможці: першою 

стала команда з Ужгородського університету, другою – 

Одеська національна юридична академія, а третє місце 

посіла команда із Запорізького національного 

університету. Судді також визначили переможців у 

номінаціях «Найкращий оратор» і «Найоригінальніший 

оратор».  Всі учасники змагань отримали сертифікати, 

 

  

комплекти юридичної літератури з особовими 

підписами суддів, поспілкувалися зі своїми 

колегами та отримали безліч позитивних емоцій. 

Хотілося б зазначити, що подібні заходи є особливо 

важливими в період формування системи 

адміністративних судів України та проблеми 

кадрового забезпечення у відповідній галузі. 

� 31 грудня 2008 року на базі Запорізького 

січового колегіуму при підтримці Запорізької 

обласної державної адміністрації було організовано 

і проведено обласний тур Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства, участь у якій взяли 70 

учнів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл 

Запорізької області. Студенти та викладачі 

юридичного факультету ЗНУ взяли на себе роль 

співорганізаторів заходу, а також кваліфікованого 

жюрі, яке і визначило переможців. Кращі з 

найкращих будуть представляти Запорізьку область 

у ІІІ турі олімпіади. 

� 4 січня 2009 року на базі юридичного 

факультету ЗНУ відбулися магістерські слухання на 

тему «Концепція розвитку вищої освіти України», в 

роботі яких взяли участь магістри ЗНУ, ЗЮІ ДДВС, 

Національного університету ДПС України, а також 

представники правоохоронних органів, установ 

юстиції, науковці та співробітники ВНЗ, які 

здійснюють підготовку фахівців за напрямком 

«Право». Під час запеклих дебатів учасниками 

заходу були вироблені слушні рекомендації щодо 

змін та доповнень до Концепції задля забезпечення 

ґрунтовної підготовки юристів для нашої держави. 

У перспективах на найближчий час: 

� проведення в лютому місяці  обласного етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

правознавства; 

� проведення обласного етапу конкурсу-захисту 

наукових робіт МАН України у секції «Право»; 

� проведення ІІ обласного конкурсу учнівських 

наукових робіт з прав дитини «Юний 

правознавець 2009» спільно з Головним 

управлінням юстиції у Запорізькій області та 

товариством «Знання»; 

� презентація збірки наукових студентських робіт, 

присвячених 70-річчю Запорізької області; 

� підготовка до ІІ Всеукраїнської  студентської 

наукової конференції «Адміністративна 

реформа в Україні: проблеми та пріоритети» 

спільно із Лігою студентів АПУ.   
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