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Призначено стиПендію 
Президента україни

Доцента кафедри конституційного права України 
Віктора КичУна призначено суддею Конституційного 
Суду України. Рішення було ухвалено 18 лютого на 
засіданні Верховної Ради України, де за його кандидатуру 
проголосував 241 народний депутат.

Першокурсниці Інституту 
управління і права (м.Київ) 
Дарії ВойтюК призначено 
стипендію як переможниці ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу захисту 
науково-дослідних робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2020 
році (наказ Міністерства освіти і на-
уки України від 16.02.2021 р.).

наказом Голови СБУ солдатці 
юлії БУГай, курсантці ІІІ кур-
су Інституту підготовки юридич-
них кадрів для СБУ, призначено 
академічну стипендію Президента 
України за результатами зимової 
екзаменаційної сесії 2020-2021 на-
вчального року та визначні успіхи у 
навчанні. 

Студентки Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого отримуватимуть стипендію Президента 
України.

зі святом весни вітає ректор

Зі святом весни!Любі жінки Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого!

Величезного вам щастя, кохання, миру, добра і злагоди. нехай кожен 
прийдешній день приносить тепло, впевненість і передчуття свята. Добробуту 
й гармонії в оселях, поваги й оптимізму!

Бажаю, щоб у кожній жіночій душі було сонячно й затишно. нехай надійною 
опорою буде родина, яка, немов весняне деревце, квітує і приростає новими 
молодими паростками. Міцного здоров’я та Божого благословення в усьому, 
дорогі берегині нашої України!

Анатолій ГетьМАН,
ректор університету

Прийміть найщиріші вітання з чудовим весняним святом – Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
В українській родині найважливіша роль належить жінці, передусім матері, яка для нас є символом 

самого життя. Їй присвячено безліч літературних шедеврів, пісень, її образи відтворюються у живописі. 
Вона – початок усього живого, джерело духовної сили і моральної чистоти.

У ці весняні дні адресую вам теплі слова любові та поваги! Дякую за професіоналізм, невичерпну 
енергію, за те, що створюєте в колективі атмосферу взаємної поваги, порозуміння, доброти та злагоди 
– всього того, чого сьогодні потребує наше суспільство.

– Анатолію Павловичу, чому 
виникла необхідність створення 
таких центрів?

– національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудро-
го – це виш дослідницького типу, 
провідний сучасний навчально-на-
уковий центр України. В умовах 
розбудови незалежної Української 
держави перед нашим навчальним 
закладом постали нові відповідальні 
завдання, реалізація яких потребує 
позитивних змін для забезпечення 
подальшого гармонійного розвитку 
нашого університету. 

Створення потужних науково-на-
вчальних та інформаційних центрів 
сприятиме консолідації науково-
дослідної, експертної, аналітичної, 
освітньої та інформаційної 
діяльності університету; підтримці 
відповідної роботи кафедр 
університету, міжкафедральних 
колективів викладачів та аспірантів; 
надасть системного характе-
ру профорієнтаційній роботі та 
підготовці наших випускників до пер-
шого робочого місця; створить нові 
моделі співробітництва та форми 
ділових контактів з організаціями-
партнерами.

– Розкажіть про Навчаль-
но-науковий центр підтримки 
проєктів та досліджень?

–  основна мета діяльності цього 
центру полягає у:
üметодичному супроводженні 

підготовки та виконання грантових 
заявок для отримання фінансування 
індивідуальних та університетських 
проєктів; 
üвиборі теми дослідження для 

проєктної заявки, надання підтримки 

у визначенні формату і стадій 
проєкту; 
üпошуку потенційних партнерів 

на національному та міжнародному 
рівнях із метою розробки спільних 
проєктів;
üорганізації тренінгів та 

консультацій для науково-ви-
кладацького складу, аспірантів, 
студентів університету з основ ве-
дення проєктної діяльності. 

– А щодо Навчально-
інформаційного центру ре-
крутингу, маркетингу та 
комунікацій, яка мета його 
діяльності?

– Центр покликаний забезпечити 
якісне та всебічне представницт-
во університету в інформаційному 
просторі, формування його по-
зитивного іміджу, популяризацію 
знань про виш в Україні, проведення 
рекрутингової кампанії, підтримку 
талановитої молоді, залучен-
ня роботодавців для підтримки 
університету, сприяння стажуванню, 
пошуку першого місця роботи та 
кар’єрного зростання випускників.

Він включає в себе відділи:
üмаркетингу та публічних 

комунікацій;
üпрофорієнтації та рекрутингу;
üкар’єрної підтримки та праце-

влаштування.
також до центру приєднано 

лабораторію телевізійних на-
вчально-виховних програм, Прес-
службу університету та керівника 
навчальної практики.

– Які завдання стоять перед 
Центром права, етики та циф-
рових технологій?

– найголовніше, він буде забезпе-
чувати науково-дослідну, експертну 
й аналітичну роботу, організовувати 
освітню та інформаційну діяльність 
у сфері права, етики та цифрових 
технологій. а також виконуватиме 
пласт різноспрямованих функцій, 
зокрема:
üпроводити академічні 

дослідження й аналіз законодавства, 
адміністративної і судової практики 
у сфері права, етики та цифрових 
технологій, у тому числі на перетині 
філософії і теорії права, прав люди-
ни, порівняльного правознавства, 
міжнародного і конституційного пра-
ва, галузевих правових і технічних 
наук;
üорганізовувати конференції, 

круглі столи, семінари, наукові 
зустрічі з залученням вчених 
університету та запрошених 
дослідників, експертів, міжнародних 
партнерів;
üреалізувати видавничі та 

інформаційні проєкти, у тому числі 
спільні з ученими й експертами 
інших країн;
üздійснювати переклад наукової 

літератури, законодавства та 
юридичної практики з питань, які 
відповідають профілю центру;
üна замовлення і за власною 

ініціативою проводити експерти-
зу законопроєктів у сфері впрова-
дження та забезпечення цифрових 
технологій;
üготувати звіти, в тому числі у 

співробітництві з правозахисними 
організаціями, з приводу дотриман-
ня цифрових прав людини в Україні;
üпопуляризувати тематичні освіт-

ні та науково-популярні заходи для 
студентів університету та гостей;

Перші кроки реалізації
«стратегії розвитку 
університету
на 2021-2025 роки»
За наказом ректора Національного юридичного університету імені Яро-

слава Мудрого Анатолія ГетьМАНА створено Навчально-науковий центр 
підтримки проєктів та досліджень, Навчально-інформаційний центр рекрутингу, маркетингу та 
комунікацій, Центр права, етики та цифрових технологій. Це перші кроки реалізації «Стратегії 
розвитку університету на 2021-2025 роки», нещодавно презентованої Анатолієм Павловичем 
Гетьманом на засіданні вченої ради. Ми попросили ректора детальніше розповісти про них.

üвзаємодіяти з органами 
державної влади і місцевого само-
врядування, бізнес-структурами, 
неурядовими і міжнародними 
організаціями, іншими академічними 
й експертними осередками 
відповідно до профілю діяльності 
нашого центру.

– Які ресурси можуть викори-
стовувати центри для забезпе-
чення роботи?

– Для виконання своїх завдань 
вони можуть залучати на волон-
терських засадах, за кошти центрів 
чи організацій-донорів, зокрема 
і шляхом утворення тимчасових 
творчих колективів, професорсько-
викладацький склад університету, 
науковців інших вишів й академічних 
установ, експертів, спеціалістів. Щоб 

популяризувати діяльність центрів, 
можна створювати веб-сайти, пред-
ставництва і групи у соціальних 
мережах, мати власну символіку, 
виготовляти відео- й аудіоматеріали 
тощо.

Створення цих центрів – перші 
кроки реалізації «Стратегії роз-
витку університету на 2021-2025 
роки», запропонованої у моїй 
передвиборчій програмі. Впевне-
ний, ця інновація стане рушієм 
зміцнення іміджу університету на 
національному і міжнародному 
рівнях.

– Дякую за розмову.

Підготувала
Олена МурАвйОвА

Ваш внесок у загальний доробок нашого університету – неоціненний. Ви працюєте 
з цілковитою віддачею, прагнучи досягти найвищих результатів. авторитет і визнання 
національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого постійно зростають, у цьому 
і ваша велика заслуга.

Ректор Анатолій Гетьман приготував сюрприз до 8 Березня 
панянкам університету. За підтримки Асоціації випускників вишу 
настрій прекрасній половині людства піднімали сердечними 
вітаннями, яскравими листівками, солодкими подарунками. Вес-
няна, атмосферна фотозона, біля якої на жінок чекали приємні 
несподіванки, стала чудовим довершенням незвичайного ранку. 
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Актуальна подія

20 лютого, віддаючи шану патріотизму гро-
мадян, які у листопаді 2013 – лютому 2014 року 
постали на захист демократичних цінностей, 
представники особового складу Інституту по-
клали квіти до пам’ятника тарасу Шевченку, 
який є символом харківського Євромайдану, та 
вшанували хвилиною мовчання подвиг Героїв 
небесної Сотні.

того ж дня в режимі онлайн майбутні офіцери 
відтворили хронологію подій Майдану, об-
говорили значимість Революції гідності для 
Українського народу та його історії. Курсанти оз-
найомилися з виставкою «Майдан у книжках» на 
сайті бібліотеки Музею Майдану, яка налічує по-
над сотню видань різного жанру і є найповнішим 
зібранням книжок про Революцію гідності, та 
переглянули відео про Меморіал небесної 
Сотні у Львові, який номінували на архітектурну 

премію Європейського Союзу. також вони оз-
найомились із короткими життєписами загиблих 
активістів, їхньою діяльністю під час революції 
і спогадами близьких про них та пройшли 
віртуальним туром по Майдану.  

Крім цього, подвиг наших співвітчизників 
під час Революції гідності знайшов своє 
відображення у флешмобі «Вічна пам’ять Геро-
ям», який провели курсанти з метою увічнення 
відваги та самовідданості, сили духу і стійкості 
громадян, які постали на захист демократичних 
цінностей. У вказаному заході майбутні офіцери  
створили ілюстрації з відображенням на них 
свого бачення подій Революції гідності, героїзму 
та мужності загиблих активістів.

Світлана ОСтАПеНКО,
співробітник ІПюК для СБУ

Пам’ятаємо...

В Інституті підготовки юридич-
них кадрів для Служби безпеки України 
університету проведено заходи на вша-
нування подвигу учасників Революції 
гідності та Героїв Небесної Сотні.

на національних раундах 
команда вийшла у півфінал із 
максимальною кількістю пере-
мог, а потім успішно потрапила 
до фіналу змагань. Цьогоріч 
вона складалася з анастасії 
Карнаух (IV курс, міжнародно-
правовий факультет), артема 
толмачова (VI курс, факультет 
aдвокатури) та олени 
Стогній (IV курс, міжнародно-
правовий факультет). окрім 
цього, олена вперше в історії 
українського Джессапу отри-
мала нагороду «Rising Star», а 
також виступала агенткою під 
час усіх попередніх раундів, 
півфіналів та фіналу.

До участі команду готува-
ли досвідчені тренери та ви-
пускники університету Дмитро 
Саранчук (юрист «нафтогазу 
України») та юрій Беденко.

Цієї весни учасники продов-
жать змагання в глобальних 
онлайн-раундах, що розпоч-
нуться у середині березня.

Конкурс імені Філіпа Джес-
сапа є найстарішим (понад 
60 років) та найпрестижнішим 
англомовним змаганням серед 
студентів-правників з усього 
світу, які проходять у формі 
судових дебатів перед Між-
народним судом оон. Що-
року автори кейсу (справи) 

піднімають найактуальніші та 
ще не врегульовані питання 
міжнародного права, напри-
клад, використання повністю 
автономної зброї, яка керуєть-
ся штучним інтелектом. тисячі 
студентів із різних країн про-
тягом дев’яти місяців вивчають 
фабулу справи, аналізують 
сотні сторінок літератури, роз-
робляють правову аргумен-
тацію позиції обох сторін та, 
зрештою, захищають інтереси 
країн перед суддями.

Прес-служба
університету

вчимося Професійно Перемагати!
Судові дебати

У лютому команда Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-
рого вдруге увійшла до фіналу та посіла ІІ місце на Національних раундах одного з 
найпрестижніших мут-кортів у сфері міжнародного права – Конкурсі імені Філіпа 
Джессапа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition).

У заході та-
кож узяв участь 
д и р е к т о р 
Харк і вськ о го 
регіонального 
ц е н т р у 
о ц і н ю в а н н я 
якості освіти 
олександр Си-
ДоРенКо і на-
дав детальні по-
яснення щодо механізму реєстрації 
та складання Зно. «Для успішного 
складання Зно потрібно мати 
ґрунтовні знання, бути обізнаним у 
правилах та дотримуватися процеду-
ри», – наголосив експерт.

В університеті проведено
 День відкритих дверей онлайн

Під час прямого ефіру на офіційній 
сторінці вишу в YouTube, за яким також 
можна було стежити й на Фейсбуці, 
абітурієнти та їхні батьки мали змогу 
дізнатися про переваги навчання й 
особливості вступу від представників 
ректорату, приймальної комісії, на-
вчальних структурних підрозділів.

Віртуальну зустріч 
відкрив ректор анатолій 
ГетьМан: «національ-
ний юридичний універ-
ситет імені Ярослава 
Мудрого є багатогранним 
освітянським і науковим 
закладом, де створено 
всі умови для навчан-
ня, самовдосконален-
ня й дозвілля. Потужна 
матеріально-технічна 

база включає в себе унікальний для 
України навчально-бібліотечний ком-
плекс, Палац студентів, розвинену 
спортивну інфраструктуру, 16 ком-
фортабельних гуртожитків, навчальні 
корпуси, що мають зручне розта-
шування. Злагоджений колектив, 
який об’єднує однодумців із різних 
напрямів юридичної освіти і науки, 
надає знання європейського ґатунку. 
Сподіваюся вже першого верес-
ня зустріти більшість із вас у якості 
членів великої університетської 
родини». Ректор запропонував 
вступникам унікальну можливість у 
режимі реального часу приєднатися 
до урочистої церемонії вручен-
ня дипломів магістрам Інституту 
підготовки кадрів для органів юстиції 
України.

Проректор із нав-
чальної роботи юрій 
БаРаБаШ розповів про 
структуру університету й 
особливості спеціалізації 
кожного навчального під-
розділу, організацію на-
вчання та співробітництво 
з органами суду, право-
порядку, адвокатського 

самоврядування, а також з іншими ключови-
ми стейкхолдерами в правничій галузі щодо 
вдосконалення освітніх програм та проход-
ження студентами практики. окрім того, він 
зупинився на широких міжнародних зв’язках 
вишу, завдяки яким успішно діють програ-
ми академічної ступеневої та кредитної 
мобільності.

також проректор юрій Барабаш анонсував 
відкриття багатоканальної телефонної лінії 
для абітурієнтів, номер якої найближчим ча-
сом можна буде знайти на офіційному сайті 
університету.

Відповідальний секретар приймальної комісії Ва-
дим КоЗаК звернув увагу аудиторії на те, що на 
сайті http://vstup.nlu.edu.ua розміщено правила при-
йому на 2021/2022 навчальний рік. Для зручності 
користувачів сторінки, основні моменти, які зазви-
чай цікавлять абітурієнтів найбільше, дублюються 
в більш зрозумілому й конкретизованому вигляді 
інформації приймальної комісії. Вадим Козак ознайо-
мив аудиторію з ключовими моментами та новелами 
цьогорічної вступної кампанії, а також разом із пред-
ставниками Інституту підготовки юридичних кадрів 
для СБ України та Військово-юридичного інституту 
надав відповіді на запитання, що надійшли онлайн.

віртуальна зустріч з абітурієнтами

Редакція газети поставила декілька питань відповідальному секретареві приймальної 
комісії Вадиму КоЗАКУ про особливості цьогорічної зустрічі зі вступниками.

– вадиме Анатолійовичу, що цікавило абітурієнтів найчастіше?
– Багато різного, але головним чином – це перелік сертифікатів Зно  при вступі на І курс бакалаврату, 

механізм зарахування на навчання за держзамовленням і прохідний бал на бюджетну форму навчання 
при вступі на І курс бакалаврату.

– Як ви оцінюєте проведення дня відкритих дверей в умовах карантинних обмежень?
– Це ефективний захід, який дозволяє в умовах пандемії вступникові одержати всю необхідну інформа-

цію про вступ на навчання, перебуваючи вдома.
– Яка кількість людей відвідала захід?
– За інформацією начальника навчально-інформаційного центру рекрутингу, маркетингу та комунікацій 

артура Булгакова – близько 300 осіб. 
– Які факультети й інститути користувалися найбільшим попитом?
– У режимі онлайн виявити найбільш популярні важко, оскільки питання вступників носили наскрізний 

характер стосовно всіх інститутів та факультетів.

Підготувала Олена МАрчеНКО

Традиції університету

В останні дні зими 
в університеті від-
булася урочиста і 
надзвичайно зворуш-
лива подія в житті 
кожного навчаль-
ного закладу – по-
над 1000 магістрів-
юристів випустив 
наш університет у 
професійний світ.

26 лютого дипломи та звання 
«лейтенант юстиції» отримали 
випускники Військово-юридичного 
інституту. 16 лейтенантів юс-
тиції стали до лав Збройних Сил 
України.

на урочистому зібранні були при-
сутні радник ректора університету 
Василь тацій, перший проректор 
юрій Битяк, т.в.о. директора Депар-
таменту юридичного забезпечення 
Міністерства оборони України Ки-
рило Ганкевич, директор Департа-
менту внутрішнього аудиту Міністер-
ства оборони України андрій Бойко, 
військовий прокурор Харківського 
гарнізону Владислав Зубко, началь-
ник Військово-юридичного інституту 
Сергій Мельник, директор навчаль-
но-спортивного комплексу універси-
тету олексій нестерович та ін.

Цьогоріч традиційне свято зазна-
ло певних змін у зв’язку з необхід-
ністю дотримання протиепідемічних 
вимог.

Із вітальним словом до присутніх 
звернувся радник ректора вишу Ва-
силь тацій, який зазначив, що разом 
із дипломом і званням випускники 
отримують частку відповідальності 
за збереження територіальної ціліс-
ності України та захист її громадян.

Полковник Кирило Ганкевич за-
уважив, що новоспечені офіцери 
Збройних сил України отримують 
унікальну нагоду стати творцями за-
конодавства, що регламентуватиме 
усі ті перетворення, які нині пережи-
ває армія.

Від імені випускників лейтенант 
юстиції Дар’я Соломаха подякувала 
викладачам і керівництву універси-
тету та Інституту, а також батькам за 
всебічну підтримку й наставництво 
упродовж п’яти з половиною років 
навчання.

оксана БуреНКО

24 лютого в актовій залі університету пройш-
ли урочисті збори з нагоди 23-го випуску офіцерів-
юристів Інституту підготовки юридичних кадрів 
для Служби безпеки України.

на зустрічі були присутні заступник Голови Служ-
би безпеки України олександр Якушев, ректор 
національного юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого анатолій Гетьман, т.в.о. начальни-
ка Інституту юрій Рябуха, заступник начальника 
Управління Служби безпеки України в Харківській 
області андрій теліченко, начальник Департамен-
ту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами Харківської обласної 
державної адміністрації олексій Максимов, голова 
державної екзаменаційної комісії Володимир Гонча-
ренко та ін.

Відкриваючи урочистий захід, ректор вишу 
анатолій Гетьман наголосив: «Високий рівень 
підготовки дає можливість випускникам досягти ва-
гомих результатів у захисті України, її суверенітету 
й територіальної цілісності, забезпечуючи охорону 
інтересів країни та її громадян».

В урочистій обстановці заступник Голови Служби 
безпеки України олександр Якушев та ректор нюУ 
імені Ярослава Мудрого анатолій Гетьман вручили 
випускникам погони лейтенантів та нагрудні знаки 
університету.

Заступник Голови Служби безпеки України олек-
сандр Якушев від себе особисто та від імені Голо-
ви СБУ Івана Баканова привітав молодих офіцерів 
і подякував ректорату університету та керівництву 
Інституту за підготовку висококваліфікованих 
фахівців-юристів, які гідно служитимуть Українському 
народові та віддано виконуватимуть поставлені за-
вдання в регіональних органах СБ України.

Світлана ОСтАПеНКО,
співробітник ІПюК для СБУ

виПуск – Політ у 
самостійне життя

вічна Пам’ять героям
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Сертифікатні освітні
програми

М.І.ГОєНКО,
голова спортивного клубу університету

Вітаємо з ювілеєм!

Юридична клініка

нещодавно в університеті відбулось 
урочисте вручення сертифікатів за 
результатами практичного курсу 
«Business, Corporations and Human 
Rights». Він тривав  із березня до груд-
ня 2020 року і був безкоштовним. його 
лектором став суддя Європейського 
Суду з прав людини від Португалії Па-
уло Пінто де альбукерке, тому мовою 
курсу обрано англійську. Практичні 
заняття проводила доцентка кафед-
ри теорії та філософії права нюУ 
імені Ярослава Мудрого, голова 
Міжнародної лабораторії з бізнесу і 
прав людини олена Уварова.

Хочу поділитися своїми вражен-
нями від курсу. через введення ка-
рантинних обмежень формат занять 
змінили на онлайн з використанням 
платформи Zoom. Участь у курсі мог-
ли брати всі бажаючі. Було подано 
майже 100 заявок, втім до «фіналу» 
дійшло всього 11 слухачів, серед яких 
студенти, аспіранти та викладачі. Ці 
півроку навчання були насиченими 
цікавим спілкуванням, зануренням 
у релевантну практику ЄСПЛ, об-
говоренням кейсів, вивченням док-
тринальних підходів і міжнародного 
законодавства. Для закріплення от-
риманих знань учасникам було запро-

поновано написати есе за темою на 
вибір, з чим вони всі впорались «на 
відмінно». 

треба зауважити, що наш 
університет став першим вишем в 
Україні, де викладається практичний 
курс із бізнесу та прав людини, в яко-
му лектором виступив Суддя ЄСПЛ.

Можу з упевненістю сказати, що 
ми крокуємо в ногу з часом, адже 
наразі цей напрям є надзвичайно 
популярним у світі, незважаючи на 
те, що він і досі залишається но-
вим для України. В оон вже були 
прийняті Керівні принципи з бізнесу і 
прав людини, а Європейська комісія 
взяла на себе зобов’язання прийня-
ти загальноєвропейський закон про 
due diligence прав людини до червня 
2021р. Це беззаперечно вплине на 
те, що на українському юридичному 
ринку праці спеціаліст із бізнесу та 
прав людини буде високо цінуватись 
у найближчому майбутньому, тому 
запрошуємо всіх охочих взяти участь 
у наступному наборі на курс.

владислава КАПЛІНА,
студентка І курсу магістратури 

заочної форми навчання
IПКою України

в Практичний курс
із бізнесу та Прав людини

цілковите занурення

Модератором виступив керівник клініки 
Віктор Янишен, координаторкою – Яна токар.

тренерки розповіли дівчатам-клініцисткам 
про особливості доступу жінок до юридичної 
професії, гендерні стереотипи на ринку 
праці, перші кроки для розбудови кар’єри в 
юриспруденції, надихаючі історії кар’єрних 
досягнень відомих жінок-юристок, секрети 
успішної комунікації з роботодавцем і роль у 
ній соціальних мереж, а також модні акценти, які допо-
можуть створити власний унікальний образ.

особливу увагу тренерки присвятили питанням  
видимості жінок у публічних просторах,  важливості 
визнання їх рівноправними суб’єктами соціальної 
взаємодії, інклюзивності  та формування чутливості 
до досвіду іншої людини, взаємоповаги та розбудо-
ви жіночих спільнот і коаліцій, засобів подолання 
кар’єрних бар’єрів. 

Спліт-заходом у зимовому саду університету став 
перформанс «Сад Крил». Кураторки поділилися 

історією про те, як горді афіняни після перемо-
ги над персами побудували на Парфеноні храм 
на честь ніки аптерос – ніки Безкрилої. Вони 
сподівалися, що ніка – богиня перемоги – без 
крил назавжди залишиться з ними. але пере-
мога не може залишатися безкрилою. Минуло 
небагато часу – і афіни пали перед спартанця-
ми... тож: 

Не позбавляй крил свою мрію. 
Не позбавляй крил свою думку.
Не позбавляй крил свої перемоги,
   великі і маленькі.

Олена ХАритОНОвА,
доцентка кафедри кримінального права №1

3 березня в Юридичній клініці 
університету відбувся мотивую-
чий тренінг «Кар’юристка. Step 
One», який провели доцентки ка-
федри кримінального права №1 
олена Харитонова, Наталія Мас-
лак та Алеся Горностай.

Спортивний меридіан

Бажаємо Вам щастя, здоров’я,  творчої наснаги,  по-
дальших успіхів у будь-яких починаннях, благополуччя та 
всіляких гараздів.

ректорат, профком, викладачі
та співробітники університету

Щиро вітаємо доцента кафедри кримінології 
та кримінально-виконавчого права, координато-
ра Волонтерського руху університету Валерія 
Федоровича  оболенцева  з  50-річчям!

Максим Цвеліх (ІІ курс, між-
народно-правовий факультет) 
виборов золоту та бронзову 
медалі у фіналі кубку України з 
плавання в ластах.

25-28 лютого у м.Бровари відбу-
лися змагання, в яких взяли участь 
близько 120 спортсменів із 7 облас-
тей України. 

Максим Цвеліх (тренер секцій 
швидкого плавання в ластах – Ма-
рія Кузьмина) посів І місце в еста-
фетному плаванні 4*100 м і ІІІ місце 
на дистанції 200 метрів у класичних 
ластах.

На п’єдесталі пошаНи!

пристосуватися до дій 
супротивНика чи активНо 

діяти самому?
Із 19 по 23 лютого в Палаці 

студентів нтУ «ХПІ» проведе-
но чемпіонат Харківської області 
«WAF» з армспорту. У спортив-
ному заході взяли участь понад 
80 спортсменів. У командному 
заліку під керівництвом тренера 
Станіслава Власка спортсмени на-
шого вишу здобули ІІ місце.

В особистому заліку: Де-
нис Філенко (ІІІ курс, Військово-
юридичний інститут) серед юніорів 
до 21 року посів ІІ місце (ліва рука) 

та ІІІ місце (права рука), а серед до-
рослих − ІІІ місце (ліва рука, права 
рука);

Дауд едіев (ІІІ курс, Інститут про-
куратури та кримінальної юстиції) 
серед юніорів до 21 року здобув ІІ 
місце (права рука);

Мар’ян Кахнич (ІІ курс, Військово- 
юридичний інститут) серед юніорів 
до 21 року посів ІІ місце (права рука) 
і ІІІ місце (ліва рука), а серед до-
рослих − ІІІ місце (права рука, ліва 
рука).

Команда університету ви-
борола ІІ місце на чемпіонаті 
Харківської області «WAF»  
з армспорту.

турнір відбувся 17-21 лютого. У змаганнях взяли участь близько 140 
спортсменів із 13 країн. Молодіжна збірна України була представлена 22 
спортсменами.

М.Уланський здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 91 кг. також він 
посів ІІІ місце у складі національної збірної України.

Набоксував
На дві броНзові!

Михайло Уланський (ІІ курс, госпо-
дарсько-правовий факультет) виборов 
дві бронзові медалі на міжнародному 
турнірі з боксу «Адріатична перлина» 
(Чорногорія).

Студентська трибуна

Федір КоЛоСоВ (ІІ курс, факуль-
тет адвокатури): «Власне, моє 
бачення вирішення вищезазначеної 
проблеми – це підписання контракту 
між університетом та юридичними 
компаніями, які б могли гарантувати 
робоче місце студенту ще до його ви-
пуску. а також це може бути корекція 
навчального плану, введення більшої 
кількості практичних та меншої – те-
оретичних дисциплін. Інтегрування 
у навчальний процес не тільки на-
уковців, а й практикуючих юристів. 
Можливість вибору більш вузьких 
галузей права задля детальнішого їх 
вивчення (якщо я на ІІІ курсі вже ви-
значився, що бачу себе юристом у 
сфері цивільного права, то чому б не 
збільшити кількість годин навчання в 
цій галузі й, відповідно, зменшити го-
дини в інших). Відвідування судових 
засідань із І – ІІ курсів. Вважаю, ле-
вову частину навчального матеріалу 
варто залишати для роботи вдома, 
що стимулювало б студента знаходи-
ти більше потрібної інформації. така 
практика давно використовується у 
Європі, де майже 80% знань здобу-
вається шляхом самоопрацювання.

Карина тЮтЮННИК (ІІ курс, Пол-
тавський юридичний інститут 
НЮУ імені Ярослава Мудрого): «Га-
даю, що доречним було б зробити 
обов’язковою практику для студентів 
(як варіант – створити базу роботодав-
ців на основі випускників ПюІ і спів-
працювати з ними). також вважаю, що 
доцільним було б ввести у навчальну 
програму більше практичного матері-
алу замість теоретичного».

Ярослав БоЙКо (VI курс, фінан-
сово-правовий факультет): «Я ду-
маю, слід розвинути краще питання 
проходження практики під час на-
вчання в університетах. Варто звер-
тати більше уваги на практику, ніж 

на суху теорію при викладанні. адже 
саме це дає уявлення, де студент 
хоче далі працювати після закінчен-
ня університету».

Віктор ГАЛЧАНСьКИЙ: «на мою 
думку, необхідно впровадити прак-
тику на кожному курсі (починаючи з І 
чи ІІ), яка триватиме мінімум місяць, 
а краще – два. У Запорізькому наці-
ональному університеті схожа схема 
працює: окрім виробничої практики є 
і навчальна – на ІІ і ІІІ курсах. Дивно, 
що в нашому виші цього нема. адже 
нюУ імені Ярослава Мудрого пози-
ціонує себе як топовий ЗВо.

також треба контролювати сту-
дентів! Слід підійти до цього серйоз-
но. Звісно, ми «дорослі», проте ліни-
ві (я кажу про більшість), а виш має 
бути зацікавлений у результатах, бо 
це його авторитет як-не-як.

Я готовий більш детально поспіл-
куватися на цю тему з представни-
ками університету, оскільки зараз  
проходжу виробничу практику (не 
формально, а дійсно ходжу на неї і 
намагаюсь узяти максимум).

Ірина ІСАКоВА (V курс, факуль-
тет адвокатури): «на жаль, випуск-
ники юридичних вишів, які тільки-но 
закінчили навчання, під час пошуку 
роботи стикаються з великою проб-
лемою – відсутністю практичних 
умінь і навичок. Практикуючі адвока-
ти, що шукають собі помічника, не ба-
жають співпрацювати з тим, хто буде 
«вантажем за спиною». оскільки, 
саме через відсутність практичного 
досвіду, ми (особи, які стали на шлях 
працевлаштування в юридичній сфе-
рі) виконуємо таку роль, незважаючи 
навіть на доволі непоганий рівень те-
оретичних знань. Як правило, якщо 
знання не підкріплені практикою, їх 
замало на старті професії правника!

Змінити це можна шляхом укла-

дення договорів між університетом 
та адвокатами, які будуть брати до 
себе на стажування студентів стар-
ших курсів! також збільшення кіль-
кості годин на проходження практи-
ки. Вважаю, що вона має починатися 
не на ІV курсі, а значно раніше. 
орієнтовно після ІІ курсу, можливо, 
в середині ІІІ курсу, щоб студенти 
мали змогу знайомитися з роботою 
органів і посадових осіб, адвокатів, 
нотаріусів та інших суб’єктів».

олександр КЛоЧКо (Полтав-
ський юридичний інститут): «Моя 
думка може викликати шквал не-
гативних емоцій, однак, я вважаю, 
що юридична освіта в нашій країні 
у більшості випадків неправильна. 
оскільки, наприклад, у нашому Ін-
ституті студентів навчають теорії і 
лише трохи розповідають, як воно 
на практиці. Після ІІ, ІІІ курсів немає 
практики! Студенти не знають, як за-
кони працюють у житті, як адвокати, 
прокурори і слідчі діють у критичних 
ситуаціях або в багатьох інших. Про-
єкти документів вчать писати, але не 
говорять, що ці документи можуть не 
прийняти через ту чи іншу помилку, 
що їх потрібно переробляти, поки не 
буде ідеально, що навіть практикуючі 
адвокати не можуть із першого разу 
подати позов до суду. Потрібно бра-
ти приклад з Європи і СШа, як там 
готують відмінних адвокатів, і їх там 
не так багато (порівняно з Україною), 
оскільки в інших країнах відбір дуже 
суворий і складний, не всі «юристи» 
можуть його пройти.

В університеті все оцінюють ви-
кладачі, які вирішують: здав ти чи 
ні. Як на мене, це неправильно. В 
європейських країнах робота оці-
нюється автоматично, алгоритмами 
комп’ютерів, без втручання людей.

Якби я вчасно не почав практикува-
ти свої знання, то не міг би зрозуміти ті 
речі, які нам пояснюють в теорії».

Підготувала 
вікторія ЛІСОвСьКА,

студентка ІІ курсу
Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції

змінимо себе і свою країну
За кордоном юрист, який щойно закінчив університет, уже є 

повноцінним фахівцем із досвідом роботи. В українських реалі-
ях випускник юридичного вишу – це той самий студент, але з 
більшим багажем теоретичних знань, потенційний претендент 
хоч на якусь роботу. Як це змінити? Пропонуємо ознайомитися з 
думкою наших студентів.

Виступає олена Харитонова

Презентація алесі Горностай

Учасники заходу у «Саду Крил»
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Фото василя БІЛОуСА та  єлліни СиПчеНКО

Відкрив літературно-мистецький 
вечір проректор із навчальної ро-
боти університету юрій Барабаш, 
який наголосив на геніальності Лесі 
Українки, самобутності її таланту, 
красі поетичного слова, невичерп-
ності сили духу славетної письмен-
ниці, ролі рідної мови у вихованні 
патріотизму, духовному збагаченні 
сучасної молоді.

У вечорі взяли участь студенти та 
курсанти нашого університету, які 
читали не лише твори Лесі України, а 
й запропонували власну поезію, ав-
торську пісню: Д.Бухова, а.нікуліна, 
о.Косенко, П.Богаєвська, а.огіє-
вич, Б.Давиденко – Інститут про-
куратури та кримінальної юсти-

ції; В.Присяжна, В.нечитайло, 
К.Панченко, т.асукова, М.Скрипкін, 
В.орловський, К.Скакун, а.Шев-
ченко, т.Колеснікова, В.Радченко, 
В.Борздико – Інститут підготовки 
юридичних кадрів для Служби без-
пеки України; В.Баржак – господар-
сько-правовий факультет; о.Бойко, 
К.Вайло, І.Кухаренко, о.Жук, 
а.Скабарихіна, К.Куц, а.Білоус, 
Л.Ярмак – міжнародно-правовий 
факультет; Д.Партін, – факультет 
адвокатури.

До культурно-мистецького за-
ходу активно долучилися учні Кри-
ворізької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 61: а.юшкевич, 
о.Смирнова, а.Худан, о.Смоляк, 

І.Давиденко, Є.Мельникова.
Каміла олійник, студентка ІІ кур-

су Української медичної стоматоло-
гічної академії № 1 (м.Полтава) не 
лише продекламувала поезію Лесі 
України, а й виконала музичний твір 
Ф. Шопена.

Справжньою окрасою вечора, 
своєрідним подарунком для всіх 
учасників культурного-мистецького 
заходу був виступ тріо бандуристок 
«Купава» у складі народних артис-
ток України юлії Мелехової, тетяни 
Слісаренко, олени Гізімчук.

василь ПивОвАрОв,
доцент кафедри культурології 

університету

краса слова
  і сила дуХу!

26 лютого в університеті відбувся літературно-
мистецький вечір «Слово, моя ти єдиная зброє…», 
присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Україн-
ки – видатної української письменниці та громадської 
діячки, однієї з визначальних постатей національної 
культури.
Мета заходу – привернути увагу до творчості письменниці, актуа-

лізувати її поетичний доробок, заглибитися у світ живого красивого 
українського слова, космічний простір чудової, неповторної філо-
софської, пейзажної, інтимної лірики Лесі Українки.

Модератори вечора: Василь Пивоваров – в.о. завідувача кафедри 
культурології, доцент; Ірина Бова – завідувачка відділом наукової 
бібліотеки університету.

Студентська трибуна

Цьогоріч завданням учасників було 
висвітлити досить мімішну тему – 
cвятковий Валентин на карантині! 
Серед сміливців – новачки-першо-
курсники, не вперше грали ІІ та ІІІ кур-
си, також вражала досвідом команда 
V курсу.

Як зазначили учасники: «Під час 
підготовки виступів найголовнішою 
перешкодою стали сотні та навіть ти-
сячі кілометрів, але це тільки додало 
нам ентузіазму. Безліч разів пере-
писаного сценарію, підбір музичного 
супроводу, монтаж відео, пошук рекві-
зиту – все надавало сил та натхнення 
зробити свої виступи максимально 
позитивними та викластися на по-
вну».

амбіції команд не мали меж! Кожен 
із учасників запам’ятався своєю ха-
ризмою, а команди – неповторними 
жанрами.

Гру Ліги Сміху першими відкрили 
хлопці та дівчата з команди «опера-
тивний сміх» (І курс), які душевно при-
вітали всіх зі святом та  піднімали на-
стрій короткими гуморесками.

Учасники команди ІІ курсу «INCOG-
NITO» поділились реаліями 14-го лю-
того на карантині: дівчата святкували 
на онлайн-побаченні, а хтось, так і 
не дочекавшись свого амура, провів 
увесь день в обіймах котика.

Команда ІІІ курсу ГУ «Корпорати-
вів» представила гумористичні мініа-
тюри та показала, який непередбачу-
ваний фінал може мати листування 
на сайті знайомств.

Завершила гру команда «Любимый 
курс» (V курс), яка на своєму при-
кладі продемонструвала, як учасники 
відсвяткували День святого Вален-
тина, не порушуючи правил каранти-
ну. Застерегли берегти себе та своє 
здоров’я, а також побажали щирого та 
взаємного кохання!

Всі учасники були неперевершені, 
та журі одностайно визначило пере-
можця – це команда ГУ «Корпорати-
вів». Саме вони підкорили суддівські 
серця своєю креативністю, нестан-
дартним стилем та легкістю.

«Відчуття дуже гарні та позитивні, 
адже вигравати завжди приємно! Це 
був чудовий досвід та можливість 
проявити свої творчі й гумористичні 
здібності. Цьогорічна перемога стала 
поштовхом для подальшого розвитку! 
а іншим командам бажаємо успіху та 
міцного командного духу», – поділи-
лися враженнями переможці.

Ольга КЛюєвА,
курсантка ІІ курсу

ІПюК для СБУ

сміємося онлайн

СтоЯЛА Я 
і СЛУхАЛА веСНУ...

Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
то знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
те, що давно мені співали мрії.

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!
то ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане
та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть — і настане
Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем’яную
Буду камінь важкий підіймать
І, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей,
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.

так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!

CONTRA SPEM SPERO!

Новини бібліотеки

Фонд наукової бібліотеки вишу 
поповнили унікальні видання 
міжнародних організацій.

У дар прийшли книги від 
Східноукраїнського представництва 
міжнародного фонду «Відродження». 
Серед них – літописи, звіти 
моніторингових місій, збірки документів. 
Правникам стане в нагоді унікальне ви-
дання «Правосуддя на Сході України», 
в якому викладено результати актуаль-
ного дослідження спроможності судової 
системи забезпечувати правосуддя в 
умовах війни на Донбасі.

вл.інф.

15 лютого в Інституті підготовки юридичних 
кадрів для СБУ відбулась прем’єра Ліги сміху у до-
сить незвичному форматі – онлайн.

У нашому виші організовано низку заходів із на-
годи 150-річчя з дня народження Лесі Українки (Ла-
риси Петрівни Косач-Квітки) – видатної української 
письменниці та громадського діяча, однієї з централь-
них постатей національної культури.

Їхня мета – вшанування пам’яті легендарної, 
мужньої, нескореної жінки, геніального митця і борця, 
людини, рівноцінну постать якій важно знайти на пла-
нетарних художніх теренах. Звісно, кожен, хто збагатив 
українську мову, літературу, культуру заслуговує на по-
вагу, але символічність цього дня важко передати сло-
вами, її треба відчувати.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні, 
організовано онлайн-декламування віршів Лесі 
Українки. Карантин не завадив насолодитися числен-
ними інтерпретаціями поезій знаменитої поетеси, ряд-
ки яких торкаються струн душі.

У зібранні брали участь студенти та курсанти, 
викладачі й співробітники університету. Кожен мав змо-

гу висловити власну думку, свій плач і радість словами 
Лесі Українки, продекламувати твір, який стосується 
особистих переживань кожного читця.

Довершена організація та дух учасників прикрасили 
вечір, нагадавши про один із найважливіших обов’язків 
українця – шанувати нашу історію, бути патріотами й 
любити українську мову. 

незважаючи на те, що деякі учасники обрали 
однакові вірші для декламування, організатори до-
зволили кожному бажаючому висловити свої почуття 
та відкритись завдяки читанню. Хоч на папері вірші 
й мали однаковий вигляд, проте від кожного нового 
інтерпретатора ми чули зовсім іншу, ніби його власну, 
історію та індивідуальне сприйняття.

Дякую за приємну можливість брати участь у захо-
дах, що надихають!

Карина ПАНчеНКО, 
курсантка ІІ курсу ІПюК для СБУ

заХоди, що надиХають

Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те,
           що не вмирає...

Леся УКРАїНКА

Новини Інституту

напередодні 8 Бе-
резня, за чудовою 
традицією, під вишу-
кану музику оркестру 
офіцери зустрічали 
співробітниць і курсан-
ток із квітами. атмо-

сфера заходу не залишила байдужою 
жодну жінку. Керівництво Інституту по-
здоровило зі святом і Ірину Гетьманську 
– дружину загиблого в зоні ато (ооС) 
випускника Інституту.

До привітання долучилися й кур-
санти, вони записали відео-звернення 
і провели тематичні вечори, де 

висвітлили роль жінок в українському 
суспільстві та вплив їхньої діяльності 
на демократичні перетворення в 
Україні. також курсанти позмагалися у 
конкурсі вітальних листівок.

Жінки, які пов’язали свою долю 
з військовою службою та нарівні з 
чоловіками гідно й відповідально за-
хищають нашу Батьківщину, викли-
кають велику повагу й захоплення. 
Вони, попри напружену, відповідальну 
роботу, завжди будуть залишатися та-
ким ж ніжними й жіночими.

Світлана ОСтАПеНКО,
співробітник ІПюК для СБУ

берегиням Присвячується!
З нагоди Міжнародного жіночого дня в Інституті під-

готовки юридичних кадрів для СБУ проведено привітання 
жінок постійного та змінного складу Інституту.

Університетське життя

Директор спортивного клубу університе-
ту М.І.Гоєнко посів І місце на відкритому клуб-
ному чемпіонаті Харкова з легкої атлетики.

20 лютого в Харківському легкоатлетичному ма-
нежі відбулись змагання. М.І.Гоєнко виборов I місце 
на дистанції 400 м у віковій категорії 60+, показав-
ши при цьому третій результат серед усіх чоловіків. 
Він здобув право представляти Харківську область 
на чемпіонаті України, який відбудеться у березні в 
Києві.

Бажаємо не зупинятися не лише упродовж забігу, 
а й усього!

вл.інф.

Never stop!

стали багатшими
на знання

нарешті! 
Університет  радо 

зустрів студентів 
після тривалої роз-
луки. Приємно за-
значити, що усі  не 
забувають дотриму-
ватися санітарних 
правил карантину.

Студентське жит-
тя у виші триває!


