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СПЕЦВИПУСК  НСТ ЮРИДИЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ, МИ ПРОДОВЖУЄМО РОЗПОВІДАТИ ВАМ ПРО ПОДІЇ ТА НОВИНИ 

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВЖЕ У ТРЕТЬОМУ, АЛЕ МАЄМО НАДІЮ, НЕ ОСТАННЬОМУ 

СПЕЦІАЛЬНОМУ ВИПУСКУ ГАЗЕТИ «НАУКОВЕЦЬ». 
 

� У лютому цього року на базі юридичного факультету 

було проведено І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з 

правознавства. Для учасників заходу (а серед них переважно 

студенти старших курсів та слухачі магістратури) були 

підготовлені достатньо складні завдання, серед яких: тести-

тренінги, правові казуси, фрагменти процесуальних 

документів, завдання, розраховані на ґрунтовне знання 

положень вітчизняного законодавства, сучасної правової 

науки, а також завдання на логічне мислення. Завдання у 

цьому році були сформовані на зразок олімпійських завдань 

(ІІ туру) минулорічної Всеукраїнської олімпіади. 

 

 У досить запеклій боротьбі переможцями І 

туру компетентне журі, до складу якого увійшли 

співробітники факультету, а також досвідчені юристи-

практики, визначило переможців. Ними стали: слухачі 

магістратури Жуков Максим та Мазманян Цогік, 

студентка 4 курсу Мельник Інна. Саме вони і будуть 

представляти ЗНУ у ІІ турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з правознавства, яка вже 

другий рік поспіль буде проходити на базі Одеської 

національної юридичної академії.  

Побажаємо їм успіхів!!! 

 

 

� Другий рік поспіль юридичний факультет 

ЗНУ спільно з Головним управлінням юстиції у 

Запорізькій області та Запорізьким обласним 

відділенням Товариства «Знання» провів щорічний 

обласний конкурс учнівських наукових робіт з 

проблем розвитку прав та обов’язків громадянина 

«Юний правознавець – 2008». У конкурсі взяло 

участь більше 70 осіб, з яких 25 било визнано 

переможцями І туру. Неабияку зацікавленість 

заходом виявили учня 9-11 класів сільських районів. 

Найкращою була визнана робота учні 11 класу 

школи № 2 с. Водяне, Кам’янського району 

Запорізької області Артема Василенка, який отримав 

головну відзнаку – Диплом переможця,  грошову 

премію та комплект юридичної літератури. Організатори конкурсу заохотили всіх учасників, подарувавши фахову 

літературу, а також корисну для майбутніх студентів іміджеву продукцію з логотипом ЗНУ. Особливістю цьогорічного 

заходу  стало одночасне проведення конкурсу студентських творів-есе з відповідної проблематики, результати якого також 

було підведено 27 лютого 2007 року. Переможцями визнано: Мельника Захара (магістрант), Довгополик Анну 

(магістрант), Цебер Олену (3 курс), Бірюкову Олександру (3 курс), Адаменка Юрія (3 курс), Слободянюка Андрія (2 

курс), Тиховод Анастасію (2 курс), Ширманову Олександру (2 курс). Всі зазначені переможці були відзначені 

Почесними  грамотами ректора ЗНУ. 

� 5-6 березня 2009 року на базі юридичного факультету ЗНУ спільними зусиллями факультету, Запорізького 

осередку Ліги студентів Асоціації правників України було організовано і проведено Другу щорічну Всеукраїнську 

студентську конференцію «Актуальні проблеми адміністративної реформи в Україні». У роботі заходу взяли участь понад 

150 студентів різних курсів із 25 ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за напрямком «Право». До Запоріжжя із цікавими 

доповідями приїхали студенти з Києва, Дніпропетровська, Ірпеня, Донецька, Харкова, Бердянська, Хмельницька, Ужгорода, 

Миколаєва. 

      ВІТАЄМО  
 

 

 31 березня у Харкові відбувся фінальний II тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з юридичних наук у 2008/2009 

навч.році. Магістр юридичного факультету  
Оксана Попова отримала на конкурсі  
Диплом II ступеня (науковий керівник - д.ю.н., 

проф. Коломоєць Тетяна Олександрівна). 
Бажаємо подальших успіхів ! 

 

 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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НОВИНИ  ФАКУЛЬТЕТУ 

 

� Вже протягом тривалого часу юридичний 

факультет ЗНУ активно співпрацює із Головним 

управлінням юстиції у Запорізькій області в напрямку 

підвищення рівня правової освіти населення, що 

реалізується у форматі проведення різноманітних заходів, 

надання безкоштовної правової допомоги, а також правової 

пропаганди. Високий рівень проведення відповідної роботи 

студентів юридичного факультету був відзначений 

Головним управлінням юстиції. Грамотами начальника 

зазначеного управління за тісну співпрацю з установами 

юстиції у Запорізькій області нагороджені: Мартинов 

Микола, Іванов Олександр, Мазманян Цогік, Морозов 

Олексій, Харьков Віталій. 

 

� 27 лютого 2009 року відбулася презентація 

збірки наукових праць молодих учених (студентів, 

слухачів магістратури, аспірантів) ЗНУ, присвячених 70-

річниці Запорізької області. До збірки увійшло понад 100 

наукових статей з різних питань правової проблематики, 

пов’язаних із Запорізьким краєм.  Це вже третя збірка 

наукових праць майбутніх праників ЗНУ, яка вийшла 

друком протягом поточного навчального року.  

� Віхляєв Михайло, Мартинов Микола, 

Мазманян Цогік, Шевейко Роман, Тихонська Лізавета 

взяли участь у Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Захист прав і свобод людини та 

громадянина: напрямки реалізації в Україні», яка 

проходила 10 лютого 2009 року за сприяння та активній 

участі Тернопільської міської громадської організації 

«Правозахисна організація «АКВІТАС». 

 
� 26 лютого 2009 року студенти юридичного 

факультету ЗНУ на запрошення керівника апарату 

Верховної Ради України Валентина Зайчука завітали до 

Києва. Для учасників поїздки були заплановані не тільки 

цікаві, але й досить корисні та пізнавальні екскурсії до 

найбільш відомих місць та будинків столиці. Екскурсанти 

мали змогу побувати у сесійній залі Верховної Ради та в її 

кулуарах. Крім того, вони відвідали приміщення Вищого 

господарського суду України, де їм було продемонстровано 

зали судових засідань, а також проведено екскурсію до 

музею господарських судів. Наприкінці екскурсії 

представник музею вручив голові Студентської ради 

юридичного факультету Миколі Мартинову пам’ятну 

книгу – збірку про діяльність цієї установи за останні 50 

років.  

 

Студентські лідери залишили слова подяки та найкращі 

побажання від усього факультету в книзі гостей музею. 

Усього у поїздці взяли участь 64 студенти з усіх курсів 

факультету. Неабияку активність проявили першокурсники, 

для багатьох з яких це була взагалі перша можливість 

побувати у Києві. Не дивлячись на досить велику кількість 

екскурсантів, всі отримали масу позитивних емоцій, 

отримавши багато цікавої інформації та поспілкувавшись 

один з одним за межами університету. 

� 20 березня 2009 року зусиллями Миколи 

Мартинова було організовано вже другу аналогічну 

поїздку до Києва, результатом якої стала домовленість із 

представниками Верховної Ради України про влаштування 

у недалекому майбутньому зустрічі студентів-правників із 

депутатами, а також головою ВР України.   

� 27 березня 2009 року на базі юридичного фак-ту 

ЗНУ проведено щорічну Всеукраїнську студентську 

науково-практичну конференцію «Проблеми та 

перспективи реформування права очима молодих 

вчених», в роботі якої взяли участь понад ста осіб. Серед 

них: молоді правники Запоріжжя, Київа, Дніпропетровська, 

Харкова, Одеси. Запеклі дебати студентів та магістрантів 

розгорнулися навколо проблеми права власності на землю, 

права громадян на освіту, реформування судової системи 

України, ролі політичних партій у виборчому процесі, 

оподаткування доходів фізичних осіб, надання 

адміністративних послуг, забезпечення адміністративного 

судочинства, протидії злочинності неповнолітніх тощо.  

Корисні поради молодим правникам під час дискусій 

надали відомі вчені-юристи та досвідчені юристи-практики 

Запорізької області. За підсумками заходу підготовлено 

збірку наукових праць молодих вчених. 

� Для контролю знань слухачів правової школи було 

влаштовано тематичний брейн-ринг, в якому команда, до 

якої увійшли студенти юридичного факультету ЗНУ, посіла 

друге місце. Також вдалим виявися виступ наших студентів 

й на ініційованому судовому засіданні. Команда 

відповідачів, до складу якої увійшли Віталій Харьков та 

Катерина Константинова, виграла справу. По закінченню 

роботи правової школи усі студенти отримали сертифікати 

учасників заходу. 

 

Особлива подяка за надану інформацію  декану юридичного факультету Коломоєць Т.О. та голові НСТ  Мазманян Ц. 
 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство 
Запорізького національного університету. 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

 

Головний редактор і 
коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить двічі на місяць 

українською мовою. 

 

Адреса редакції:  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69063. тел. 8 

(061)764-47-23. 
http://sites.zsu.zp.ua/student_science 

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 
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