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Відкрив засідання академік, 
колишній ректор університету Василь 
Тацій, який підбив загальні підсумки 
свого перебування на посаді. «За цей 
час наш виш із інституту перетворив-
ся на національний університет, який є 
лідером у галузі науки й освіти. Я не-
одноразово наголошував, що успіхи 
нашого величезного колективу в усіх 
напрямах діяльності стали можливі 
лише завдяки командній роботі». 

Василь Тацій, оголосивши наказ 
МОН, привітав Анатолія Гетьмана з 
призначенням на посаду ректора й 
зазначив, що досвід керівної роботи 
й високі людські якості Анатолія Пав-
ловича дозволять сформувати тісне 
коло однодумців й успішно працювати 
над модернізацією наукової, освітньої 
й господарської діяльності вишу. 

Ректор університету Анатолій Геть-
ман подякував Василю Тацію та всім 
колегам, друзям і однодумцям за 
підтримку на виборах. «За ректорства 
В.Я.Тація університет зробив надзви-
чайно потужний крок на шляху розбу-
дови й удосконалення освітянської, 
наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності, методичної роботи, 
академічної демократії, співпраці з ро-
ботодавцями, в соціально-економічній 
та матеріальній сферах. У непростий 
період розвитку нашої держави з його 
безпековими та пандемічними викли-
ками головною метою моєї діяльності 
на посаді ректора має стати, перш за 
все, збереження цих здобутків і до-
сягнень. Усі вони ставлять на порядок 
денний невідворотність позитивних 
змін для забезпечення подальшого 
гармонійного розвитку університету, 
унікальної атмосфери конструктивної 
співпраці та поваги до особистості», – 
зазначив Анатолій Павлович.  

Ректор коротко охарактеризував 
стратегічні завдання та візію розвитку 
університету на найближчі п’ять років:  

«Під час виборчої кампанії я наго-
лошував на необхідності проведення 
реформаторських кроків у системі 
управління. Першочерговий крок – це 
оновлення складу наглядової ради 
університету та відповідна зміна 
філософії у її діяльності. За останній 
час змінилися ключові стейкхол-
дери освітньої діяльності нашого 
університету: якщо раніше це були, 
передовсім, органи правопоряд-
ку та судові органи, то тепер ними 
все частіше виступають приватні 
адвокатські структури та крупні 
корпорації, в тому числі й закордонні. 
Ми повинні змінювати підходи у змісті 
та формі навчання і, що не менш 
важливо, залучати представників цих 
новітніх для нас стейкхолдерів до 
університетського життя. 

Я волів би, щоб нова наглядова 
рада не просто спостерігала і зби-
ралась раз на рік для затверджен-
ня чергового звіту, але й виступала 
ініціатором нових освітніх програм, 
долучаючись до їх викладання та 
контролю за якістю освітніх послуг, 
допомагала з розширенням баз прак-
тики, започаткуванням грантових та 
стипендіальних програм».  

«Оголошений у зв’язку з пандемією 
карантин змусив нас по-новому поди-

витись на систему комунікації, швидко 
опанувати засоби дистанційної освіти 
і, найголовніше, оперативно впро-
ваджувати елементи електронного 
документообігу. На факультеті адво-
катури вже відбувається експеримент 
із використанням можливостей АСУ 
навчальним процесом, що дозволить 
відмовитись від залікових книжок та 
безлічі додаткових документів. Далі 
має відбутися розширення переліку 
електронних сервісів для студентів. 
Ключове завдання − зменшення 
необхідності очної комунікації з дека-
натом та збільшення оперативності 
в опрацюванні заявок. Щодо 
університетського рівня, то викори-
стання робочої пошти та електрон-
ного цифрового підпису має до 2022 
року витіснити повністю паперовий 
документообіг». 

«Головною цінністю нашого 
університету є професорсько-ви-
кладацький склад, для якого я як 
ректор зобов’язаний не тільки ство-
рювати належні умови роботи, але 
стимулювати кожного представни-
ка університетської громади до са-
мовдосконалення, здобуття нових 
знань та навичок, прагнення до но-
вих наукових звершень, кар’єрного 
зростання. Кінцевою метою такого 
стимулювання в університеті є зро-
стання обсягів якісної наукової та 
освітньої продукції, отримання до-
даткових фінансових надходжень до 
бюджету, залучення більшої кількості 
студентів та аспірантів, започаткуван-
ня нових освітніх програм, створен-
ня нових міжінституційних зв’язків із 
зарубіжними партнерами, перемоги в 
грантових програмах. 

Тому я декларую такі ключові мо-
менти у своїй кадровій політиці: 

− постійна увага має приділятися 
професійному зростанню викладачів. 
Я ставлю завдання перед керівником 
Інституту післядипломної освіти – 
у найкоротший строк винести на 
розгляд вченої ради сучасні про-
грами підвищення кваліфікації, 
які передовсім мають стосуватися 
новітніх освітніх технологій, у тому 
числі й інструментів дистанційної 
освіти, вмінь та навичок викладачів як 
гарантів та членів проєктних груп при 
ліцензуванні та акредитації освітніх 
програм, фандрейзингу та інших 
аспектів роботи з науковими гран-
тами та міжнародними науковими 
проєктами. Ці програми мають запра-
цювати не пізніше березня 2021 року. 
Планово-фінансовий відділ має сфор-
мувати пропозиції щодо можливості 
організації таких програм для наших 
слухачів на безкоштовній основі;  

− система ліцензування та 
акредитації освітніх програм, яка 
нині існує, передбачає суттєву роль 
у їхньому адмініструванні гарантів. 
Я налаштований, щоб саме гаранти 
впливали на зміст програм, які мають 
періодично переглядатися з ураху-
ванням потреб ринку праці та запитів 
абітурієнтів, так само вони мають 
впливати і на кадрову політику в ме-
жах відповідних програм. Ці моменти 
в роботі гарантів мають враховувати 
завідувачі кафедр при визначенні на-

вантаження між викла-
дачами; 

− наголошую на 
тому, що завідувачі ка-
федр мають врахову-
вати потенціал, здобут-
ки та плани викладачів 
у сфері наукової 
діяльності, фандрей-
зингу та розвитку 
міжнародної співпраці. 
Ми повинні відійти від 
підходу, що всі, незалежно від свого 
внеску в загальний результат роботи 
університету, мають однакове наван-
таження;  

− складним в умовах загальної 
фінансової кризи є питання 
преміювання співробітників. Одра-
зу зазначу, що я не є прихильником 
«загальної зрівнялівки», коли всі 
викладачі, незалежно від результатів 
своєї діяльності, отримують однакову 
премію. Ще перебуваючи на посаді 
проректора з наукової роботи я чітко 
підтримував підхід, що викладач, 
який не має наукових здобутків і не 
розвивається як науковець, не пови-
нен отримувати премію. Відсьогодні 
я буду дотримуватися принципу, що 
керівник мусить преміювати виключ-
но тих, хто активно працює, а отже, 
заслуговує на заохочення».  

«Наріжним напрямом діяльності 
для університету як освітянського цен-
тру, є навчальна діяльність, яку варто 
постійно модернізувати. На сьогодні 
нашою суттєвою вадою в цьому 
контексті залишається відсутність 
цілісної системи внутрішнього за-
безпечення якості освіти. Це не 
тільки важлива акредитаційна вимо-
га, але й один із ключових факторів 
інноваційного розвитку освітніх по-
слуг, що надаються університетом.  

Тому першочерговим завданням 
має стати створення Центру забезпе-
чення якості освіти, який, працюючи 
з ключовими стейкхолдерами та га-
рантами програм, має тримати «руку 
на пульсі» в питанні актуальності і 
змістовності освітньо-професійних 
програм. Він має забезпечити так 
званий «feedback» зі студентської гро-
мади щодо якості освітніх послуг та 
їхньої нагальності, а також випадків 
порушення вимог академічної 
доброчесності, включаючи проя-
ви корупції. Центр повинен сприяти 
ректорату у формуванні кадрової 
політики та системи освітніх програм, 
які буде пропонувати університет». 

«Чітко розумію, що шлях до Топ-
1000 університетів за міжнародними 
рейтингами є єдиним вірним напря-
мом діяльності, але надзвичайно до-
вгим, а належний міжнародний імідж 
маємо забезпечити вже зараз. 

Усе більше країн починають 
прирівнювати акредитацію автори-
тетним агентством освітніх програм 
до позиціонування вишів у згаданих 
рейтингах. Насамперед це робиться 
у питанні безпроблемного визнання 
ступенів та кваліфікацій, здобутих 
за кордоном. Тому своєю амбітною 
метою я ставлю проходження най-
ближчими роками однієї з освітньо-
професійних програм другого 

(магістерського) рівня з права уповно-
важеною організацією-повноправним 
членом Європейської асоціації забез-
печення якості вищої освіти (ENQA)».  

«Важливим напрямом нашої 
освітньої діяльності має стати суттєве 
збільшення можливостей для роз-
витку іншомовних компетентностей. 
Одним із таких кроків я вбачаю запро-
вадження англомовної магістерської 
програми, яка буде розрахована як на 
громадян України, так і на іноземних 
абітурієнтів. Разом із тим, я очікую 
від кафедр іноземних мов найближ-
чим часом конкретних пропозицій 
щодо впровадження різних варіантів 
неформальної освіти спільно зі сту-
дентським сенатом та іншими сту-
дентськими організаціями, спрямо-
ваних на популяризацію вивчення 
англійської, німецької, французької 
та інших мов, які використовують-
ся в освітньому просторі. Без цього 
рух у розвитку програм академічної 
мобільності, пропагування наших 
випускників на ринку праці буде 
уповільнений». 

«Окрім започаткування нових 
освітніх програм, ми також маємо 
думати і про запровадження нових 
спеціальностей (в цьому випадку 
з більшою часткою обережності). 
Маємо до кінця реалізувати відкриття 
на базі Військово-юридичного 
інституту нової спеціальності 262 
«Правоохоронна діяльність» та, 
відповідно, набір на рівні бакалавра 
та магістра за цією  спеціальністю. 
Сподіваюсь, що керівництво Інституту 
зможе не тільки розвинути цю програ-
му, але й отримати достатнє держав-
не замовлення». 

«Проблему з відтоком магістрів 
денної форми навчання також має 
бути вирішено в найкоротші строки у 
площині врахування найкращих прак-
тик реалізації магістерських програм 
провідних європейських вишів, а та-
кож запитів від студентської громади. 

Тому тут варто взяти на озброєння 
такі аспекти: 

− ми маємо орієнтуватися ви-
ключно на затребувані ринком праці 
інноваційні профілі. Вбачаю, що та-
кими на сьогодні, окрім традиційних, 
пов’язаних зі сферою правопоряд-
ку, мають бути програми, пов’язані 
з міжнародним комерційним 
арбітражем та міжнародним приват-
ним правом, новітніми технологіями 
та їхнім застосуванням у сфері права, 
європейським бізнес-правом, правом 
інтелектуальної власності, медіацією 
та іншими посередницькими процеду-
рами у праві; 

− вартим уваги має бути запро-
вадження гнучкого графіку в межах 
навчального тижня. Значна кількість 

студентів-магістрів бажає поєднувати 
навчання з роботою, тому новоство-
реному Центру якості освіти спільно 
з навчальним відділом слід напрацю-
вати сценарії, за яких аудиторне на-
вчання магістрів буде сконцентровано 
компактно в межах 3-х днів з ураху-
ванням поширеного графіку роботи 
основних місць первинного праце-
влаштування; 

− затверджений стандарт магістра-
тури з права передбачає виділення 
в навчальному плані не менше ніж 
30% на практичну підготовку. Тому 
ми маємо подумати, як краще за-
безпечити цю «практичну» складо-
ву. Цілком можливим є створення 
своєрідної кафедри практичного пра-
ва, де практики зможуть в аудиторних 
умовах імітувати чи в інший спосіб 
відтворювати практичні ситуації, роз-
бирати їх зі студентами, тим самим на-
даючи їм потрібні практичні навички». 

«Щоденним завданням має бути 
профорієнтаційна робота, якій слід 
носити більш системний характер. 
Інституційно вона зобов’язана бути 
сконцентрована в новоствореному 
Центрі кар’єри та працевлаштування. 
Центр мусить забезпечити сталість у 
такій діяльності, її системний харак-
тер, упровадження сучасних мар-
кетингових методів у боротьбі за 
абітурієнта, у тому числі й викори-
стання новітніх онлайн-технологій. 
Його співробітники, в числі яких 
повинні бути і студенти, мають спри-
яти профорієнтаційній діяльності 
викладачів. Іншим важливим на-
прямом роботи Центру має стати 
підготовка наших випускників до свого 
першого робочого місця. В календар-
ному плані мають бути і «ярмарки 
вакансій», і «дні кар’єри», і включені 
до навчального плану тренінги зі 
співбесід та написання резюме тощо».  

«Під час передвиборчої кампанії 
мною було чітко окреслено необхідність 
розміщення на перших місцях наукової 
та міжнародно-інноваційної діяльності. 
Я розумію, що в нинішніх складних 
умовах ми маємо створити ефек-
тивну та зрозумілу систему стиму-
лювання участі наших науковців у 
міжнародних грантових програмах, 
міжнародних наукових конференціях 
тощо. В цьому сенсі планується за-
початкувати систему так званих 
внутрішньоуніверситетських малих 
грантів, за рахунок яких спеціально 
створена комісія, маючи власний 
«бюджетний портфель», на конкурс-
них засадах буде задовольняти заявки 
на фінансування участі в міжнародних 
конференціях, здійснення певних 
досліджень з оприлюдненням їх в 
авторитетних виданнях або шляхом 
публікування монографії. 

Актуальна подія

Ü

5 січня відбулося розширене засідання вченої ради університету за 
участю представників структурних підрозділів та органів студентсь-
кого самоврядування, на якому ректор університету Анатолій Геть-
ман представив стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки.  

Представлено стратегію розвитку 
університету на 2021-2025 роки
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Актуальна подія

Університет в обличчях

Особлива увага приділяти-
меться створенню відповідних 
наукових лабораторій та 
центрів, кращими зразками 
яких на сьогодні є Центр верхо-
венства права та релігії, а та-
кож Міжнародна лабораторія 
бізнесу та прав людини. Для 
цього планується перетворен-
ня Навчально-бібліотечного 
комплексу на Центр освітніх 
та наукових інновацій із 
виділенням відповідних 
приміщень та обладнання для 
наукових лабораторій. 

У перспективі буде продов-
жена практика преміювання 
публікацій статей у виданнях, 
що рецензуються в наукоме-
тричних базах «Scopus» та 
«Web of Science».  

Пошук додаткових 
(окрім бюджетних) джерел 
фінансування для реалізації 
наукових та освітніх проєктів 
повинен бути пріоритетним 
завданням для кафедр. Саме 
в цьому напрямку має розви-
ватися інтернаціоналізація 
науки в університеті. Під час 
звітів кафедр на вчених ра-
дах питання «скільки грошей 
кафедрі вдалося залучити 
за рахунок участі у гранто-
вих програмах та виконання 
цивільно-правових та госпо-
дарсько-правових договорів 

зі сторонніми замовниками» 
цікавитиме мене в першу чер-
гу. Також планую обговорити 
цю проблематику на зустрічах 
з кафедрами, які у мене на по-
рядку денному, розпочинаючи 
з 11 січня 2021 року. 

Важливим у цьому на-
прямку буде також кадро-
ве підсилення Центру 
міжнародної освіти та 
інновацій, який опікується 
міжнародною співпрацею. До 
його складу потрібно залучити 
фахівців, що обізнані з про-
блематикою участі у гранто-
вих програмах, які мають до-
помагати нашим викладачам 
та на перших порах проводити 
відповідні заняття та тренінги 
з вказаної проблематики. 

Пріоритетним напрям-
ком інтернаціоналізації 
університетської освіти 
залишається пошук іноземних 
партнерів для кредитної та 
ступеневої мобільності. Я 
усвідомлюю, що «програми 
двох дипломів» не є осо-
бливо прибутковими, але 
іміджеві переваги від них не 
можна недооцінювати. Тому 
Центру міжнародної освіти та 
інновацій слід активізувати зу-
силля в цьому напрямку». 

«Ми маємо унікальну 
інфраструктуру, мабуть, най-
кращу серед українських 
вишів. Але постійне 
збільшення тарифів на 

комунальні послуги та неви-
сокий відсоток повсякденного 
використання окремих споруд 
змушує мене змінити вектор у 
розвитку університету в цьому 
відношенні. 

Нам варто провести чіткий 
аудит ефективності викори-
стання наявних площ, а та-
кож можливість переміщення 
окремих підрозділів з од-
ного корпусу до іншого. Всі 
незадіяні в навчальному 
процесі площі мають приноси-
ти прибуток університету. І тут 
гарний приклад демонструє 
Палац студентів (генеральний 
директор – Ігор Галенко) та 
спортивний комплекс на чолі з 
Олексієм Нестеровичем.  

Всі ми на собі відчули не 
тільки «тарифний» тягар, але 
й перманентну неготовність 
комунальних служб до опалю-
вального сезону та теплопо-
стачання. Досвід інших вишів 
демонструє ефективність за-
стосування альтернативних 
джерел енергії та пошук аль-
тернативних постачальників 
комунальних послуг. Чекаю від 
наших господарчих підрозділів 
пропозицій щодо покращення 
енергоефективності наших 
об’єктів». 

Університет має стати не 
тільки місцем, де студентам 
комфортно навчатись, але й 
місцем, де їм зручно прово-
дити дозвілля, готуватись до 

занять, самовдосконалюва-
тися. Тому ініціатива щодо 
створення коворкінг-центрів, 
що була мною озвучена під 
час передвиборчої кампанії, 
має починати втілюватися в 
життя вже зараз. Нам повинні 
прийти на допомогу органи 
студентського самовряду-
вання, бо саме їхнє бачен-
ня таких коворкінг-центрів 
є найбільш наближеним до 
розуміння цього питання сту-
дентською громадою. Пер-
шим із таких проєктів стане 
коворкінг-центр у приміщенні 
колишньої бібліотеки в цоколі 
центрального корпусу: маємо 
вже декілька цікавих ідей, що 
надійшли до нас у межах ого-
лошеного конкурсу». 

Наостанок Анатолій 
Гетьман звернувся до 
університетського зага-
лу: «Дорогі друзі, я чітко 
розумію, що без підтримки 
колективу мені не вдасть-
ся реалізувати ці амбітні 
плани. Тому, декларуючи 
децентралізацію в управлінні 
нашим університетом, 
відкритість до інноваційних 
ідей та прозорість у прийнятті 
рішень, прошу вас розділити 
відповідальність за майбутнє 
університету, по праву 
найкращої юридичної школи 
нашої держави».

Олена МуравйОва

Представлено стратегію розвитку 
університету на 2021-2025 роки

Народився В.Ю.Шепітько у м.Ромни 
Сумської області. Закінчив Харківський 
радіотехнічний технікум (1979 р.). З 1982 
року працював майстром, начальником 
дільниці, інженером-технологом ІІ категорії 
на заводі «Радіоелемент» у Харкові. Крім 
того, він є учасником бойових дій у Республіці 
Афганістан, з 1979 до 1982 рр. проходив 
військову службу у прикордонних військах.

Науковий шлях Валерія Юрійовича 
розпочався у 1986 році після закінчення 
Харківського юридичного інституту з посади 
стажиста-дослідника. Протягом 1988  – 1991 
років був аспірантом, пізніше працював аси-
стентом, доцентом кафедри криміналістики 
Харківського юридичного інституту (нині – 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого). А з 1996 р. – завідувач ка-
федри криміналістики  університету. У 1991р. 
захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук, у 1996р. 
– доктора юридичних наук. Вчене звання про-
фесора присвоєне у 1997 році. 2000 року 
обраний членом-кореспондентом Академії 
правових наук України (нині – Національної 
академії правових наук України), у 2009 р. – 
дійсним членом (академіком) НАПрН України.

Валерій Юрійович має широке коло нау-
кових інтересів: загальнотеоретичні про-
блеми криміналістики, криміналістична 
техніка, інноваційні технології у боротьбі зі 
злочинністю, проблеми криміналістичної 
тактики, криміналістичної методики, судової 
експертизи та юридичної психології.  А ре-

зультати його наукового пошуку знайшли своє 
відображення у  понад 500 наукових працях, 
серед яких монографії, підручники, навчальні 
та науково-практичні посібники, публікації у 
міжнародних виданнях, що входять до науко-
метричних баз даних Scopus та Web of Science. 
В.Ю.Шепітько має кваліфікацію судового екс-
перта за спеціальностями «Трасологічні екс-
пертизи», «Технічна експертиза документів», 
«Психологічна експертиза» та здійснює 
експертні дослідження. Також учений вико-
нав відповідальну роботу при підготовці та 
рецензуванні проєктів Кримінального проце-
суального кодексу України та законів «Про 
дактилоскопію», «Про оперативно-розшукову 
діяльність», «Про зброю», «Про судово-екс-
пертну діяльність», «Про Службу безпеки 
України» тощо. 

На міжнародній арені Валерій Юрійович 
є знаним засновником та президентом МГО 
«Конгрес криміналістів», Почесним членом 
Литовського товариства криміналістів, чле-
ном Кримінологічної асоціації України, чле-
ном Міжнародної поліцейської асоціації, по-
чесним членом Спілки юристів України. У різні 
часи проходив стажування у Великій Британії 
та Іспанії.

В.Ю.Шепітько щодня активно просуває 
вперед криміналістичну науку, безліч його 
робіт вивчають студенти, а напрацюваннями 
користуються практики. Звичайно, Валерій 
Юрійович має багато відзнак і нагород, які вко-
тре підкреслюють важливість і необхідність 
справи, якій вчений присвятив значну ча-

стину свого життя. Ось лише деякі з них: за-
служений діяч науки і техніки України (2003), 
заслужений професор Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудро-
го (2017), лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки (2019), стипендіат-
дослідник Українсько-американського центру 
по боротьбі з організованою злочинністю, 
стипендіат Фонду юридичної науки академіка 
права В.В.Сташиса (2002), лауреат Премії 
імені Ярослава Мудрого в номінації «За 
видатні досягнення у науково-дослідницькій 
діяльності з проблем правознавства» (2003, 
2006, 2017), Орден «Defendens Justitiam за 
видатні заслуги у захисті законності і право-
порядку» (Рада з суспільних нагород ООН, 
2010), Орден «Корона Європи» I ступеня 
за вагомий вклад у розвиток європейської 
науки (Рада з суспільних нагород ООН та 
Європейська академія природничих наук, 
2010), медаль «Відзнака РНБО» III ступеня 
за особистий внесок у справу гарантування 
національної безпеки і оборони України та 
професіоналізм (2020), Почесний знак (ор-
ден) II ступеня Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (2020) 
тощо.

Можемо впевнено говорити, що таким 
науковцем і професіоналом пишається й 
університет, і місто, і держава. 

в.М.Шевчук,
професор кафедри криміналістики,

в.О.ЯреМчук,
доцент кафедри криміналістики

валерій ШеПітько: знаний учений,
криміналіст, новатор і Педагог

У житті людини настає час, коли після досягнення певного віку, можна визначити ефективність 
прожитих років, оцінити їх з точки зору корисності для себе, оточуючих і суспільства, в якому жи-
веш. Можна з цілковитою впевненістю сказати, що ювілей Валерія Шепітька – це певний етап 
його роботи в науці, управлінні кафедрою криміналістики і житті університету, якому віддано 
більше 30 років. За цей час В.Ю.Шепітько пройшов шлях від аспіранта до доктора юридичних 
наук, професора, академіка Національної академії правових наук України. Валерій Юрійович зав-
жди вирізнявся високою працездатністю, вмінням організувати колектив кафедри на проведення 
наукових досліджень, написання науково-практичних посібників, монографій, статей, тез та ін. 
Ініціатива, що надійшла від нього, сприяла створенню міжнародної громадської організації «Кон-
грес криміналістів», діяльність якої вже багато років популяризує криміналістику за межами країни 
як науку, її рекомендації сприяють розкриттю і розслідуванню злочинів. Освічений та інтелігентний 
Валерій Юрійович ще задовго до свого ювілею став лідером у науковому та громадському житті 
кафедри й університету. Залучення представників кафедри криміналістики до участі в міжнародних 
форумах, підготовка молодих учених і докторів юридичних наук, постійна увага до наукового жит-
тя кафедри, університету дозволили В.Ю.Шепітьку продовжити процес формування Харківської 
наукової криміналістичної школи, яка є орієнтиром для всіх у визначені напрямків досліджень і 
методики викладання криміналістики як навчальної дисципліни.

Багато що досягнуто на цей час, але знаю точно, що Ви, Валерію Юрійовичу, сповнені сил 
і бажань працювати на благо «його величності Криміналістики», і я бажаю Вам успіхів у науці, 
творчого натхнення і надійних друзів у житті.

в.О.кОНОвалОва,
академік НАПрН України, заслужений професор НЮУ імені Ярослава Мудрого

Процвітання будь-якої науки залежить від особистостей, роботи видатних дослідників. 
В історії криміналістики таким прикладом виступають наукові здобутки відомого в Україні 
та за її межами вченого, криміналіста, судового психолога, експерта, доктора юридичних 
наук, професора, завідувача кафедри криміналістики НЮУ імені Ярослава Мудрого, академіка 
НАПрН України В.Ю.Шепітька, який нещодавно святкував 60-річний ювілей. Його внесок у 
розвиток і формування сучасної криміналістичної доктрини надзвичайно важливий.

У далекому 1986 році на кафедрі криміналістики 
з’явився скромний худорлявий хлопчина – Валерій 
Шепітько.  В подальшому з’ясувалося, що цей 
молодик  виявився наполегливим, цілеспрямованим, 
талановитим дослідником, який у доволі стислі строки 
підготував кандидатську, а потім і докторську дисертації. 
Тому, мабуть, не випадково, ректорат університету 
(тоді академії)  довірив йому керівництво кафедрою 
криміналістики, яку він очолює вже майже двадцять 
п’ять років. Валерій Юрійович гідно продовжує 
славетні традиції, започатковані її очільниками-
засновниками – В.П.Колмаковим, О.Н.Колесніченком, 
В.О.Коноваловою. На сьогодні кафедра по праву є 
флагманом вітчизняної криміналістичної науки, яка 
здатна вирішувати найскладніші наукові завдання. 

В.Ю.Шепітько постійно займається популяризацією 
криміналістичних знань. Ним створено Міжнародний 
конгрес криміналістів, діяльність якого відома далеко за 
теренами нашої держави. На сторінках заснованого ним 
журналу «Криміналіст першодрукований» розміщуються 
публікації науковців і практиків, висвітлюються історичні 
факти, пов’язані із життям і діяльністю провідних 
наукових установ і вчених-криміналістів.  

Свій науковий потенціал і невичерпну енергію 
Валерій Юрійович використовує й на благо 
Національної академії правових наук України, з якою 
його пов’язує двадцятирічна плідна творча праця. 
Незмінний керівник Координаційного бюро з проблем 
криміналістики, судової експертизи, юридичної 
психології та оперативно-розшукової діяльності. Він 
ніколи не стояв осторонь від вирішення повсякденних 
проблем університету, завжди відгукується на будь-які 
пропозиції та доручення. 

Скажу відверто, приємно усвідомлювати і 
констатувати, що більше тридцяти років мене 
пов’язують дружні і творчі стосунки з Валерієм 
Шепітьком. Для всіх нас, науковців-криміналістів, він 
є взірцем сумлінного ставлення до своєї улюбленої 
справи, генератором сміливих і новаторських ідей, 
натхненником й організатором грандіозних наукових 
проєктів. 

в.а.Журавель,
головний учений секретар 

Національної академії правових наук України

Пліч-о-Пліч БільШе 
тридЦЯти років

Хроніка подій
дарувати книги – 

ШлЯхетна традиЦіЯ
Наш університет постійно прагне до співпраці з асоціаціями, 

організаціями, роботодавцями, практикуючи ділові зустрічі, 
онлайн-дискусії, презентації книг з юриспруденції та ін. Ще одна 
чудова традиція – дарування книг.

20 січня ректор університету Анатолій Гетьман, перший про-
ректор Юрій Битяк та директорка Наукової бібліотеки Надія Пас-
мор прийняли до бібліотечного фонду книжкові видання від Ми-
коли Тітова, першого віце-президента, виконавчого директора 
Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Завідувач кафедри міжнародного приват-
ного права та порівняльного правознавства 
нашого вишу Дмитро Лук’янов став перемож-
цем у номінації «Завідувач кафедри» XХІІ об-
ласного конкурсу «Вища школа Харківщини 
– кращі імена».

У конкурсі взяли участь 160 науково-
педагогічних працівників із 30 закладів вищої 
освіти за дев’ятьма номінаціями.

на П’єдесталі ПоШани

«улюБленому учню від учителЯ і наставника...»
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Державне свято Волонтерський рух

Дистанційне навчання

Навчальний процес

Курсанти ознайомилися з 
всеукраїнським онлайн-банком 
інформації «Крим – це Україна», де 
зібрано архівні, музейні, науково-
публіцистичні, просвітницькі та 
інформаційно-аналітичні матеріали 
на підтвердження тісного зв’язку 
Криму з материковою Україною. Та-
кож майбутні офіцери підготували 
відеоогляд, присвячений історії 
вказаного свята, та провели флеш-
моб «Крим із мого дитинства», в 
якому поділилися дитячими спо-
гадами про Крим. Курсанти І кур-
су переглянули документальний 
фільм «Крим. Нескорений» та в 
режимі онлайн обговорили події, 
які були висвітлені. Молодь вис-
ловила свою підтримку незакон-
но затриманим та ув’язненим на 
території півострова, а також роди-
нам зниклих безвісти в Криму під 
час анексії.

22 січня з нагоди відзначення 
Дня Соборності України в Інституті 

було проведено низку заходів, 
спрямованих на виховання в осо-
бового складу почуття патріотизму, 
шанобливого ставлення та поваги 
до борців за незалежність України, 
а також усвідомлення виняткової 
важливості цієї історичної події 
для всього Українського народу.

Представники особового скла-
ду Інституту поклали квіти до 
пам’ятника Т.Г.Шевченка, який 
увічнює наші національні цінності. 
У дистанційному режимі курсанти 
переглянули тематичну вистав-
ку копій архівних документів та 
фотоматеріалів, пов’язаних із 
проголошенням Акта злуки УНР 
та ЗУНР, провели інформаційні 
виступи на тему: «Моя Україна – 
соборна і вільна» та організували 
флешмоб «Ланцюг єднання по-
бажань єдності та соборності для 
України».

Світлана ОСТаПеНкО,
співробітник ІПЮК для СБУ

духовна єдність Поколінь
20 січня Інститут підготовки юридичних кадрів для Служ-

би безпеки України НЮУ імені Ярослава Мудрого долучив-
ся до відзначення Дня Автономної Республіки Крим та Дня 
Соборності України.

Що таке
«електронний деканат»?

Він автоматизує роботу виклада-
ча, кафедри, деканату; по-іншому 
здійснюється моніторинг успішності 
студентів за заліками та іспитами 
всіма учасниками навчального про-
цесу. Синхронізація всіх процесів 
унеможливлює допущення будь-
яких помилок при заповненні елек-
тронних відомостей. Особистий 
кабінет студента наповнюється 
всіма навчальними дисциплінами 
його освітньої траєкторії, які він 
може відслідковувати до завершен-
ня навчання.

Також запроваджено електрон-
ний онлайн сервіс замовлення 

довідок студентами. У подальшому 
користувачі системи електронно-
го деканату отримають можливості 
обліку оплати за навчання та гурто-
житок та інші електронні сервіси.

Перевага електронної 
залікової книжки? 

– Заощаджуються папір, чорнила і 
час, адже нічого не треба записувати 
– усе робить система обліку;

– її неможливо загубити чи зіпсувати;
– вона завжди доступна кори-

стувачу, для цього необхідно лише 
авторизуватись на порталі. Після 
авторизації студенту залишається 
лише відкрити власну сторінку і ось, 
залікова книжка уже перед вами.

знайомтесЯ – «електронний деканат»
На факультеті адвокатури нашого вишу 

реалізується пілотний проєкт «Електрон-
ний деканат» серед студентів перших курсів 
бакалаврату та магістратури. Загалом у 
цьому експерименті беруть участь понад 
450 студентів та викладачі 20 кафедр. 

Із моменту запровадження експерименту 
студенти і викладачі вже відчули зручність 
електронних відомостей та залікових книжок 

(особливо під час навчання в дистанційному режимі). 

Із грудня на факультеті 
адвокатури серед студентів 
перших курсів бакалавра-
ту та магістратури прово-
диться експеримент щодо 
впровадження нової систе-

ми фіксації результатів семестрового контро-
лю. Вона передбачає використання ресурсів 
автоматичної системи управління навчальним 
процесом університету із подальшою генерацією 
відомості.

Її впровадження на сьогодні стало природним: 
із моменту створення факультету вся діяльність 
щодо адміністрування навчальним процесом 
відбувалася за допомогою цієї автоматизованої 
системи. Під час роботи ми бачили її потенційні 
можливості щодо підвищення ефективності 
діяльності всіх учасників навчального процесу. 
Подальше оновлення порталу дало можливість 
запровадити увесь комплекс сервісів щодо се-
местрового контролю, у тому числі формування 

електронних відомостей та появи електронних 
залікових книжок.

Поштовхом цьому стало узгодження всіх 
позицій із керівництвом університету, підготовка 
регламенту діяльності й унормування через 
наказ ректора. А.П.Гетьман визначив впро-
вадження електронного документообігу як 
один із стратегічних напрямків розвитку на-
шого університету, що передбачає макси-
мальне використання електронних сервісів та 
комунікацій, а також запровадження електрон-
ного документообігу в діяльності університету в 
цілому. Нині експеримент щодо адміністрування 
семестрового контролю реалізується на 
факультеті адвокатури.

Існуючу систему фіксації семестрового кон-
тролю було запроваджено ще в середині ми-
нулого століття, й вона передбачає ведення 
навчальної картки студента, залікової книжки, 
екзаменаційних і залікових відомостей. І якщо 
раніше це було унормовано на рівні держа-
ви, тепер Міністерство освіти і науки України 
все більше відмовляється від затверджен-
ня всіляких форм, залишаючи це право ЗВО. 
Так, на сьогодні не визначається ані форма 

навчальної картки студента, ані – залікової книж-
ки та відомості.

Заклади вищої освіти все частіше ставлять 
питання щодо відмови від наявного порядку, 
адже нові технології не лише характеризують 
заклад як сучасну установу, але й виводять 
на новий рівень управлінську діяльність нав-
чальних структурних підрозділів, вивільняють 
трудові та матеріально-фінансові ресурси за-
кладу вищої освіти.

У рамках експерименту, який триває, постійно 
здійснюється моніторинг щодо виявлення нега-
тивних моментів у механізмі. Із боку викладачів 
та студентів надається виключно позитивна 
оцінка. Окремі представники професорсько-ви-
кладацького складу йдуть іще далі, рекомендую-
чи повністю об’єднати і гармоніювати електронні 
журнали, які ведуться в НЕІК університету.

Паралельно з цим, реалізовано експеримент 
щодо онлайн замовлення довідок студентів про 
навчання, який також отримав позитивну оцінку 
серед студентів і працівників деканату. Замов-
лення і отримання довідки, в якій зазначаються 
необхідні дані (номер і дата наказу про зараху-
вання, форма навчання, джерела фінансування, 

спеціальність, нормативний термін навчання), 
здійснюється за лічені хвилини. Зараз технічною 
службою ведеться робота щодо впровадження 
сервісу онлайн-формування стипендіального 
рейтингу та навчальної картки студента. У 
подальшому ставитиметься технічне за-
вдання щодо наповнення бази інформацією 
бухгалтерської служби стосовно оплати студен-
том контракту та проживання у гуртожитку.

Запровадження цієї системи вирішує значну 
кількість проблем, які виникають під час про-
ведення сесії та ліквідації академічних забор-
гованостей: коректне заповнення відомості 
й залікових книжок, передача відомості 
викладачеві та її вчасне повернення в дека-
нат, призначення ліквідації академічних забор-
гованостей, втрата залікової книжки і втрата 
відомості тощо.

Підсумовуючи, можна стверджувати про по-
зитивний перебіг експерименту та його проміжні 
результати. Запровадження цієї системи ви-
водить на новий рівень організацію діяльності 
деканатів щодо реалізації їхньої основної 
функції – адміністрування навчального процесу 
на факультеті.

електронний деканат – вимога часу
Костянтин СОЛЯННІК,
декан факультету
адвокатури

Аліна СЕРГІЄНКО,
диспетчер факультету адвокатури:
– З програмним комплексом «АСУ» як диспетчер факультету я 

працюю вже четвертий рік поспіль. Із власного досвіду знаю, які 
проблемні питання виникають під час його роботи. Запровадження 
пілотного проєкту «Електронний деканат» надає можливість макси-
мально раціонально та ефективно використовувати свій робочий час 
для вирішення повсякденних задач, особливо під час екзаменаційної 
сесії та ліквідації академічних заборгованостей. Раніше алгоритм 
формування відомостей для перескладання заліку або іспиту був 
ускладнений різними деталями, складався власноруч і потребував 
особливої уважності, проте зараз така відомість формується за лічені 
хвилини за допомогою кількох дій у системі. За допомогою програмно-
го забезпечення не лише підвищується продуктивність і якість роботи, 
а й здійснюється тристоронній контроль за перебігом «навчального 
життя» студента з боку деканату, викладача і самого студента.

Зараз я не спостерігаю недоліків, проте сподіваюсь, що найближ-
чим часом буде удосконалено роботу інших розділів системи «Елек-
тронний деканат»– навчальної картки студента, стипендіального 
рейтингу тощо.

Олена ГОЛОВАШ,
секретар факультету адвокатури:
– Працюючи з новими можливостями системи модулю «Дека-

нат» АСУ навчальним процесом дійсно починаєш розуміти, що таке 
економія часу. Він не лише спрощує видачу довідок, а й прискорює 
трудомісткий процес заповнення навчальної картки студента. Також 
плюсом є обізнаність студента, адже у будь-яку хвилину він може пере-
глянути власні оцінки за всі начальні роки та дізнатись, яке він посідає 
місце у загальному і в стипендіальному рейтингах. Це дозволяє спро-
стити процес для студентів і деканатів шляхом комп’ютеризації.

Катерина КРАМАРЕНКО,
cтудентка І курсу магістратури
факультету адвокатури:
– Вважаю, що на сьогодні ідея електронної 

«заліковки» це великий крок назустріч но-
вим технологіям. Через карантинні умови 
кожен студент вже опанував особистий 
кабінет, де розміщено відомості про розклад 
та оцінки. На мій погляд, істотним плюсом 
є те, що оцінки можна подивитися у будь-
який час в режимі онлайн. Також електрон-
ну «заліковку» не загубиш, не зіпсуєш, не 
забудеш удома в переддень іспиту. Сам 
процес винесення оцінки викладачем стає 
більш об’єктивним: наприклад, успішність за 
попередні семестри вже не зможе впливати 
на його рішення.

Мої друзі-студенти також позитивно став-
ляться до нових технологій, які спрощують 
життя наше і викладачів. Як на мене, якщо не 
виникне додаткових труднощів, електронну 
«заліковку» варто впроваджувати вже з на-
ступного року для перших курсів. А для тих 
студентів, які вже мають паперовий варіант,  
після закінчення карантину, потрібно не при-
пиняти дублювати інформацію про оцінки в 
електронному вигляді.

По суті, таке нововведення дозво-
лить нашому вишу заощадити пристойні 
суми щорічно, які раніше витрачалися на 
закупівлю паперових залікових книжок. Та-
кож це можна розцінювати як піклування про 
природу. Тільки задумайтесь, яка кількість 
ресурсів іде на те, щоб робити залікові книж-
ки для кожного першокурсника.

Сподіваюсь, що у найближчому майбут-
ньому усі заклади вищої освіти відмовляться 
від паперових варіантів залікових книжок.

Багато хто одразу спіймає 
себе на думці, що дисципліна та 
самодисципліна – це важко та 
нецікаво. А що, як саме вона допо-
може зробити справи легкими, по-
зитивними й творчими? А Ви знали, 
що самодисципліна є найкращим 
інструментом особистісного розвит-
ку?

Думаю, варто почати з розуміння 
самої сутності теми та окреслення по-
дальших перспектив. Самодисципліна 
– це вміння кожного з нас контролюва-
ти себе та відмовлятись від миттєвих 
бажань для більш важливих речей. 
Розберемо основні елементи свого 
розвитку.

«Прийняття себе або ситуації» – 
це відправна точка самодисципліни. 
Без реальної оцінки власного стану 
Ви ризикуєте, в кращому випадку, 
просто стояти на місці. І дуже пози-
тивний, і занадто негативний настрій 
у будь-якій справі матимуть наслідки. 
Давайте подумаємо, з чого почина-
ються заняття спортом? З визначення 
поточного фізичного стану. Навіщо? 
Для того, щоб зрозуміти ефективність 
подальших тренувань. Без цього Ви 
будете робити або мало, або багато, 
або не те. Очевидно, що користі такі 
заняття не принесуть, а може, ще й 
зашкодять.

«Тяжка праця». Дехто обирає лег-
кий шлях і саме тому зазнає поразки. 
У боротьбі з самим собою, зі своїми 
звичками апріорі не може бути легко, 
тому що противник настільки ж впер-
тий, як і Ви. Взяти його хитрістю вийде 
навряд чи. Єдиний варіант – набива-
ти мозолі. Самодисципліна – це прий-
няття і готовність працювати багато і 
важко.

«Старанність». Сутність само-
дисципліни полягає в тому, що Ви 
можете потрудитися тоді, коли це 
потрібно, незалежно від ступеня 
зацікавленості заняттям. Набагато 
частіше людині доводиться впору-
ватися з однотипними, нудними, по-
точними справами, ніж із цікавими. 
Але для досягнення успіху потрібно і 
виконувати їх старанно. Відкладання 
«на потім» призведе лише до того, 
що проблеми будуть накопичуватися 
і вимагати для свого вирішення все 
більше сил і часу.

«Завзяття». Завзяття полягає в дії 
без урахування того, подобається це, 
чи ні. Одна справа, якщо Ви знаходи-
те в собі сили на щоденну пробіжку 
або похід до спортзали. І зовсім інша, 
якщо Ви після місяця тренувань впер-
то продовжуєте займатися за про-
грамою професійного спортсмена. 
Завзяття – це коригування цілей, по-

шук нових шляхів їхнього досягнення і 
навіть відмова від них, якщо не вийш-
ло.

«Сила волі». Сила волі дає над-
звичайно потужний, але тимчасовий 
поштовх. Думайте про неї, як про 
одноразовий прискорювач. Вона 
швидко згорає, але, будучи правиль-
но спрямованою, може дати імпульс, 
необхідний для подолання інерції і 
створення руху.

А тепер найголовніше – поверніть 
самодисципліну в напрямку турботи 
про себе. Правильніше, розумніше, 
реалістичніше самодисципліну почати 
використовувати для того, щоб вчас-
но лягати спати, відривати себе від 
тривалої сидячої роботи на рухливі 
паузи для відпочинку, щоб прогулюва-
тись на свіжому повітрі та ще для ба-
гатьох обов’язкових дій.  Правильно 
організовуйте свій відпочинок, після 
цього почне і організовуватись Ваша 
робота, а це дозволить відкритись но-
вим перспективам. 

Тож завзяття всім та більшої 
наполегливості! Пам’ятайте, що всі 
Ваші старання матимуть лиш пози-
тивний результат!

вікторія ДЮБа,
курсантка ІІІ курсу

ІПЮК для СБ України

Про важливість 
самодисЦиПліни

Наукова бібліотека університету отримала у подарунок книги від Му-
зею АТО.

Дніпровські волонтери Тетяна та Ігор Бондар передали до Наукової бібліотеки на-
шого вишу друковані видання – подарунок від Музею АТО (м.Дніпро), що містять 
розповіді про події новітньої історії України, становлення української державності 
та війну на Донбасі. Ці надбання стали гарним поповненням бібліотечних фондів і 
прикладом плідної співпраці волонтерів університету з волонтерськими осередками 
інших міст країни.

Що потрібно для дистанційного навчання? Комп’ютер,  ме-
режа Інтернет і розклад занять? А як щодо самодисципліни? 
Чи не з’явились труднощі, пов’язані із самоконтролем? Ду-
маю, відповідь для багатьох буде однакова.

книги в дар від волонтерів

валерій ОБОлеНцев,
координатор Волонтерського руху університету
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*   *   *
Збуди мене в багряному світанку,
коли почуєш ніжний шепіт юних колосків.
Коли одягнеш гордо файну вишиванку,
а звідусіль лунав щоб наш народний спів.

Розбудиш мене, друже, завтра,
коли не чутно буде лячних пострілів гармат,
коли не буде наша земля пурпуріти,
коли не згине у бою черговий відданий солдат.

Збуди мене, мій друже, як у передзвінку
почуєш тиху ніжну пісню солов’я,
коли серед п’янкого запаху барвінку
не буде розливатись темно-бура рідина.

Я хочу бачити, як уві сні, єдину
і незалежну від Донбасу бо Карпат.
Щоб гордо пролунало «Слава Україні!»,
а землі наші більше не тривожив супостат.

Та спати, друже, поки всі гартують, може кожен,
проте не кожен може взяти в руки меч.
Ти виріши для себе: на що згоден?
Ти схилиш голову чи за Вкраїну вмреш?

Єва ФарІГа, 
курсантка І курсу

ІПЮК для СБУ

Трибуна першокурсника

Від серця до серця

18 грудня найбільш активні кур-
санти взяли на себе місію помічників 
Миколая Чудотворця та завітали до 
Обласного будинку дитини №3, де 
нині перебувають 43 малюки віком 
до семи років. Такі діти потребують 
підтримки та уваги. У святкові дні 
всі вони особливо чекають на дива 
та подарунки. Діткам було передано 
одяг, взуття, м’які іграшки, конструк-
тори, настільні ігри, предмети гігієни, 

фрукти та солодощі. 
Висловлюємо слова вдячності 

небайдужим, хто долучився до 
благодійної акції. Нехай ці дні 
запам’ятаються кожному приємними 
сюрпризами та гарним настроєм.

Юрій ШуБІН,
заступник начальника Військово-

юридичного інституту з морально-
психологічного забезпечення

Понад 100 дітей-
сиріт потребують 
піклування, пози-
тивних емоцій та 
уваги. Цей заклад 
забезпечує розвиток, виховання, медичну допомогу 
та соціальну адаптацію дітей, які потрапили у складні 
життєві обставини. 

На жаль, розважити дітей цікавими іграми, приділити 
кожному з них увагу та подарувати часточку казки через 
карантинні обмеження не вийшло. Але підняти настрій 
та нагадати про існування Миколи Чудотворця, який при-
носить приємні подарунки слухняним діткам, думаємо, 
що вдалося. 

Будь-яка підтримка і допомога дитячому будинку зав-
жди бажана. Тому  особовий склад Інституту закликає 
всіх сьогодні й завжди дарувати тепло й любов дітям, які 
цього потребують, об’єднувати зусилля заради майбут-
нього, щоб кожному маленькому громадянину надати 
можливість відчути себе членом однієї великої родини 
нашої України.

Світлана ОСТаПеНкО,
співробітник ІПЮК для СБУ

Щиро вдячні 
всім, хто долу-
чився до збору. 
Спільними зусил-
лями нам вда-
лося подарувати 
діткам справжнє 
новорічне диво.

На зібрані кош-
ти придбано чо-
тири ліжка для 
новонароджених 
і солодощі для 
малюків. Також завдяки підтримці Наукової бібліотеки 
нашого вишу студенти передали дітям необхідні речі та 
книжки.

Робити гарні справи дуже легко, коли ти – з добротою 
в серці.

Дар’я БаДИка,
студентка ІІІ курсу факультету адвокатури

милосердЯ єднає дуШі
Напередодні новорічних свят колективом Військово-юридичного 

інституту було організовано традиційну благодійну акцію. У збо-
рах допомоги та підготовці взяли участь офіцери, курсанти, 
працівники інституту, а також небайдужі студенти та викладачі 
вишу. 

Представники постійного складу Інституту 
підготовки юридичних кадрів для СБ 
України передали свої вітання та солодкі 
подарунки до новорічних свят дітлахам, 
що мешкають у Комунальному закладі охо-
рони здоров’я «Обласний спеціалізований 
будинок дитини «Зелений Гай»».

з турБотою
Про дітей

із доБротою в серЦі...
5 січня самоврядування факультету ад-

вокатури та Студентський сенат НЮУ 
імені Ярослава Мудрого разом із Науковою 
бібліотекою та багатотисячним трудовим 
колективом університету передав допомогу 
Харківському обласному центру соціально-

психологічної реабілітації «Гармонія».

Новини Палацу студентів

За схваленням Міністерства культу-
ри України змагання відбулися серед 
співаків, авторів пісень, музикантів-
інструменталістів, композиторів, 
танцюристів, хореографів, акторів, 
режисерів, художників.

Для оцінювання конкурсних твор-
чих робіт журі складалося з фахівців 
креативних індустрій, викладачів 
відповідних мистецтв, фахівців з 
Європи і США.

«Октет-шоу Sunrise» також став 
номінантом на Суперпремію року 
«Сузір’я України», а керівник октету 
Вероніка Харченко отримала подяку та 
сертифікат.

Солістка колективу октет-
шоу «Sunrise» (керівник 
В.Ю.Харченко) Палацу студен-
тів університету Марина Най-
дьонова (ІV курс, факультет 
адвокатури) здобула ІІ місце на 
міжнародному багатожанровому 
конкурсі «WEIHNACHTSSTERNE 
– Deutschland, Berlin» у номінації 
«Естрадний вокал».

Захід відбувся за сприяння від-
ділу культури і культурного центру 
Берліну. Журі складалося з відомих 
діячів культури, мистецтва, провід-
них педагогів профільних ЗВО, ре-
жисерів, композиторів, вокалістів, 
мистецтвознавців Німеччини та ін-
ших країн.

Також Марина Найдьонова отри-
мала запрошення на участь у зма-
ганнях серед вокалістів, які відбу-
дуться цьогоріч у Берліні.

Вл.інф.

володарі золота
Зразковий колектив «Октет-шоу Sunrise» Палацу студентів на-

шого університету посів І місце на Міжнародному професійному ба-
гатожанровому онлайн-конкурсі.

через терни до зірок

Захід відкрив проректор із навчальної роботи Юрій Ба-
рабаш, який зазначив, що вже стало традицією щорічне 
проведення заходів до Всеукраїнського тижня права, на 
яких основна увага приділяється пропагуванню ключових 
цінностей сучасного конституціоналізму, зокрема верхо-
венство права та права людини.

Онлайн-зустріч модерували завідувач кафедри 
міжнародного права Володимир Стешенко та завідувачка 
відділу Наукової  бібліотеки університету Ірина Бова. 

Із доповідями виступили завідувач кафедри 
міжнародного права Володимир Стешенко – «Загальні 
положення про правовий захист прав дітей та підлітків»; 
студентка факультету адвокатури, консультант Юридичної 
клініки Аліна Повх – «Еволюція прав людини».

У рамках заходу презентовано віртуальну книжкову ви-
ставку «Права людини» й онлайн-екскурсію Навчально-
бібліотечним комплексом університету. 

Всеукраїнський урок об’єднав старшокласників 
Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва, Сум, Харкова.

Прес-служба університету

Підвищуємо
правову культуру

В університеті проведено всеукраїнський он-
лайн-урок «Права людини у сучасному світі». 
Організатори – кафедра міжнародного права, 
Наукова бібліотека, Юридична клініка. 

Нещодавно між Національним юридичним 
університетом імені Ярослава Мудрого, Асоціацією 
випускників університету та юридичною фірмою 
«Глобус» було підписано Меморандум про 
співпрацю, який передбачав проведення конкурсу 
на призначення іменної стипендії.   

Усього в конкурсі взяли участь більше 30 студентів 
нашого вишу. У другий тур було відібрано сім 
фіналістів, із яких найкращою стала Ірина Лаптєва 
(ІІІ курс, факультет адвокатури), ІІ місце посіла Ка-
терина Варава (І курс, господарсько-правовий фа-
культет), ІІІ – Ксенія Гордєєва (IV курс, Інститут про-
куратури та кримінальної юстиції). 

вл.інф.

іменні стиПендії
длЯ найкращих 

Я ніколи не могла уявити, що колись стану 
військовослужбовцем. Завжди хотіла працю-
вати адвокатом чи журналістом. Але війна на 
сході України в одну мить повністю переверну-
ла мою свідомість. 

Лютий 2014 року. Я, перебуваючи вдома, по-
чула по телебаченню, що «зелені чоловічки» 
анексували наш Крим. Після цього почала ак-
тивно слідкувати за новинами. Кожен день я 
вивчала різні джерела, історичні документи,  
аналізувала події. Багато чого ще не розуміла, 
але намагалася це робити. Порівнювала ми-
нулий час із теперішнім. Вже після Революції 
Гідності, Небесної сотні та початку АТО я усві-
домила: почалася війна.

Війна. Слово, про яке школярі зазвичай дізна-
ються з  підручників чи від дідусів, які брали у ній 

участь. Страшно ставало від того, що вмирають 
люди, але тоді ще не знала, які наслідки можуть 
бути і як довго це триватиме. Саме тоді виріши-
ла стати військовослужбовцем. Я зрозуміла, що 
люблю свою державу. Захист своєї Батьківщини 
– ось те, чому я хочу присвятити своє життя.

2020 рік. Вбито багато наших вояків, страж-
дають мирні жителі. Я все ще стежу за нови-
нами та обговорюю їх із друзями. Настав час 
прощатися зі школою та робити вибір, який 

змінить моє життя. Звичайно, я готувалася до 
цього, сумлінно навчалася, проходила різно-
манітні перевірки. І настав час, коли я це зро-
била. Чи шкодую я зараз? Ні!

У серпні 2020 року я, рішуче налаштова-
на абітурієнтка, переступила поріг Інституту 
підготовки юридичних кадрів для СБУ. Це 
був крок у нове, відповідальне та самостійне 
життя. Новий колектив, статус військовослуж-
бовця, курс первинної військової підготовки, 

випробування на витривалість, силу волі та 
стійкість, полігон, бронежилети,  автомати, 
гранати, пістолети, фізичні навантаження, 
теоретичні та практичні заняття, отриман-
ня тактичних навичок, жорстка дисципліна, 
розпорядок дня, швидкість будь-яких дій, їх 
організація, дотримання порядку будь-де і, 
врешті-решт, – військова присяга на вірність 
Українському народові.

Саме патріотичні мотиви й почуття любові 
до України привели мене до СБУ. Я пишаюся 
тим, що я – військовослужбовець і обіцяю з 
гордістю нести звання солдата й сумлінно пра-
цювати на благо нашої держави.

вікторія ІГНаТЮк,
курсант І курсу
ІПЮК для СБУ

Як відБулосЯ моє ПеревтіленнЯ 
з Пересічного ШколЯра у 

військовослужБовЦЯ?

Правовий 
лікнеП
длЯ ШколЯрів


