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Хроніка подій
ОбгОвОрення нОвОгО 
кримінальнОгО кОдексу україни

Обмін дОсвідОм

Захід проходив у змішаному очно-
дистанційному форматі: наші гості і 
частина українських науковців пра-
цювали в університетській залі № 5, 
решта учасників – в онлайн-режимі 
за допомогою платформи для 
конференцій Zoom. 

Керівник підрозділу прокурату-
ри NORLAU Бйорн Ларсен висту-
пив із доповіддю, присвяченою 
комбінованим покаранням та мож-
ливостям їхнього впровадження у 
Загальну частину проєкту нового 
КК України. Акцентуючи увагу на 
позитивному досвіді Норвегії, пан 
Ларсен зазначив, що поєднання 
безумовного ув’язнення та умовно-
го покарання (із або без особливих 
умов для умовної частини), а також 
поєднання безумовного ув’язнення 

або покарання у вигляді громадсь-
ких робіт дозволить із колишнього 
злочинця зробити майбутнього «доб-
рого сусіда», що і є основною метою 
пенітенціарної системи Норвегії.  

Із українського боку в дискусії взя-
ли участь члени робочої групи з пи-
тань розвитку кримінального права: 
Ю.Баулін, Н.Гуторова, М.Хавронюк 
та Ю.Пономаренко, а також про-
фесори В.Борисов, А.Степанюк, 
В.Тютюгін та ін.

Учасники заходу домовились 
про подальше співробітництво та 
проведення заходів, спрямованих 
на інтеграцію позитивного досвіду 
Норвегії у сфері кримінальної юстиції 
до проєкту майбутнього КК України та 
практичної діяльності національної 
пенітенціарної системи.

Семінар було організовано 
спільно Харківською міською ра-
дою і Генеральним консульством 
Республіки Польща у м.Харкові.

Модератором виступив завідувач 
кафедри міжнародного права НЮУ 
імені Ярослава Мудрого Володимир 
Стешенко.

10 березня науковці кафедри міжнародного права, кафедри 
права Європейського Союзу та кафедри теорії і філософії права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
взяли участь в онлайн-семінарі «Вишеградська четвірка як при-
клад регіонального співробітництва».

Між адвокатськими об’єднаннями 
«Голянд, Полатай і партнери», 
«Капустін і партнери», «Рух», ТОВ 
«Патентне бюро «Михайлюк, Соро-
колат і партнери», ТОВ «Юридична 
фірма «AURUM» та Національним 
юридичним університетом імені 
Ярослава Мудрого 12 берез-
ня підписано Меморандум про 
співробітництво. Документ декларує 
встановлення довгострокових 
партнерських відносин на основі 
інтеграції освітнього, наукового 
та практичного потенціалів із ме-
тою створення на базі факульте-
ту адвокатури університету школи 
помічника адвоката («Paralegal 
School»).

Цей проєкт є першим досвідом 
у формуванні інноваційної бази 
практики в структурі вишу. Школа 
використовуватиметься для про-
ходження практик, відповідно до 
вимог освітньої програми, та не-
формального оволодіння студента-
ми практичними компетентностями 
протягом теоретичного навчання. 
Її діяльність ураховуватиме запити 
потенційних роботодавців.

Під час першої наради учасників 
проєкту ректор університету 
Анатолій Гетьман наголосив, що 
об’єднання зусиль із провідними 
юридичними фірмами Харкова у 
питанні вдосконалення правничої 

освіти піде на користь і студентам, 
і юридичній практиці, і суспільству в 
цілому.

За словами координатора школи 
«Paralegal School» доцента кафедри 
міжнародного приватного права та 
порівняльного правознавства Воло-
димира Полатая, проєкт зібрав не 
просто практиків, а фахівців із ваго-
мими досягненнями та неоціненним 
досвідом у сфері інтелектуальної 
власності, кримінального, 
цивільного, адміністративного пра-
ва, а також ІТ-права. «Такі школи, 
де на волонтерських засадах старші 
колеги допомагають студентам у 

підготовці до працевлаштування, є 
обов’язковим елементом правничої 
освіти за кордоном», – додав він.

Керуючий партнер адвокатсько-
го об’єднання «Рух» В’ячеслав Ус 
зауважив: «Ініціатива керівництва 
університету щодо створен-
ня «Paralegal School» є дуже 
своєчасною. Наше адвокатське 
об’єднання давно допомагає студен-
там у здобутті практичного досвіду. 
Відтепер з’явилася можливість си-
стематизувати цю діяльність».

Оксана БУРЕНКО
Фото М.ІваНІНОЇ

ЗапущенО механіЗм 
удОскОналення практичнОї 

підгОтОвки студентів

Актуальна подія
Відтепер представники
юридичного бізнесу
разом працюватимуть
над удосконаленням
практичної підготовки 
студентів нашого вишу.

Конференцію відкрив радник рек-
тора університету Василь Тацій: «Ми 
знали Василя Пилиповича Маслова 
як видатного організатора освіти й 
науки в Україні. У ті непрості часи він 
постійно дбав про розбудову вишу – 
його матеріальної бази та науково-
педагогічного складу. Енергія та 
ентузіазм Маслова дали поштовх 
змінам у ставленні до науки та 
підготовки фахівців, налагодженню 
зв’язків між правничими науковими 
школами держави, створенню нових 
кафедр тощо».

Завідувачка кафедри цивільного 

права №1 Валентина Борисова 
звернула увагу учасників на те, що 
цьогоріч меморіальний захід при-
свячено обговоренню концепції 
рекодифікації цивільного законодав-
ства України. «Сьогодні Харків при-
йняв естафету від Одеси та Києва. 
За місяць дискусію підхопить Львів», 
– додала модераторка.

На пленарному засіданні доповіді 
представили члени робочої гру-
пи щодо рекодифікації цивільного 
законодавства України: віце-
президентка НАПрН України, 
керівниця Київського регіонального 

центру Наталія Кузнєцова (Основні 
напрями реформування правового 
статусу особи в процесі оновлення 
Цивільного кодексу України), профе-
сор кафедри міжнародного приват-
ного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка Анатолій Довгерт (Суб’єкти 
цивільного права у структурі онов-
леного ЦК України), професорка ка-
федри цивільного права Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка Олена Кохановсь-
ка (Проблема особистості як такої та 

право на інформацію: погляд із ми-
нулого у майбутнє інформаційного 
суспільства), завідувач кафед-
ри цивільного права Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка Роман Май-
данник (Оновлення приватного 
підприємства як організаційно-
правової форми юридичної особи 
приватного права. Імплементація 
кращого досвіду), в.о. головного 
наукового співробітника відділу 
дослідження проблем взаємодії дер-
жави та громадянського суспільства 
Київського регіонального центру 

НАПрН України Олексій Кот (Особи 
в оновленому Цивільному кодексі 
України) та ін.

Далі роботу було продовжено за 
трьома секціями: «Фізична особа – 
учасник цивільних відносин», «Юри-
дична особа – учасник цивільних 
відносин», «Держава Україна, 
Автономна Республіка Крим, 
територіальні громади, іноземні дер-
жави та інші суб’єкти публічного пра-
ва – учасники цивільних відносин».

Прес-служба університету
Фото О.МаРчЕНКО

«учасники цивільних віднОсин: 
нОвації рекОдифікації цивільнОгО 
(приватнОгО) права україни»

Конференції, семінари...

Таку назву мала ХІХ науково-практич-
на конференція до 99-ї річниці від дня 
народження професора Василя Пилипо-
вича Маслова, яка нещодавно відбулася  
в університеті. Організаторами ви-
ступили кафедри цивільного права 
№1 та №2 нашого вишу, відділення 
цивільно-правових дисциплін НАПрН 
України, Харківський обласний осередок 
Всеукраїнської громадської організації 
«Асоціація цивілістів України».

Захід проходив у змішаному форматі з вико-
ристанням сервісу Zoom. Його учасниками стали 
науковці Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Київського 
регіонального центру Національної академії правових 
наук України, Національного університету НУ «Одесь-
ка юридична академія», Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, НДІ приватного права 
і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН 
України, Харківського національного університету 
внутрішніх справ, Одеського національного морсь-
кого університету, навчально-наукового юридично-
го інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ тощо.

4 березня відбулася зустріч членів робочої групи з питань 
розвитку кримінального права Комісії з питань правової ре-
форми при Президентові України та науковців університету з 
Норвезькими радниками з питань верховенства права в Україні 
(NORLAU Проєкт пробації). 

А.П.Гетьман із представниками юридичного бізнесу

Учасників конференції вітає В.Борисова
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Студентське самоврядування

Вітаємо з ювілеєм!
Вченого секретаря,
доцента кафедри

земельного
та аграрного права
Людмилу Василівну 

ЛейбУ!

Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, невичерпної енергії, 
благополуччя, щедрої долі, 
щастя у житті.

Основне питання: «Як впливає формат навчання 
на якість?»

Пропоную почати з переваг. 
üЛюдина використовує багато різних ресурсів, 

та головним є час. Дистанційне навчання допо-
магає економити його. Тепер не треба витрачати 
години на дорогу, бо до пари можна приєднатись 
із будь-якої точки світу. Дійсно, мобільність такого 
формату вражає і подобається багатьом учасникам 
навчального процесу, адже зв’язок із викладачем 
набагато легше та швидше встановити через соці-
альну мережу або електронну пошту.
üУ такий спосіб студентам простіше поєднувати 

навчання та інші види діяльності. Можна одночасно 
набувати практичних навичок або здобувати другу 
освіту паралельно. Тобто кожен розподіляє час са-
мостійно та суміщає безліч аспектів життя. Найго-
ловніше, що саме дистанційний формат дозволяє 
берегти своє здоров’я та не наражати себе і рідних 
на небезпеку під час пандемії. 

На противагу плюсам давайте розглянемо недо-
ліки.
üВідсутня соціалізація. Немає особистого кон-

такту з викладачами та одногрупниками. Спілку-
вання відбувається виключно в Інтернеті, тому його 
якість поступається живому.
üНезважаючи на свою зручність та доступність, 

дистанційна освіта призводить до надмірної за-
лежності від технологій. У разі несправності про-
грамного чи апаратного забезпечення навчальний 
процес зупиняється. Слід розуміти, що не всі мають 

належне обладнання для комфортного дистанцій-
ного навчання. Такий формат освіти потребує гар-
ного Інтернету, веб-камери, потужного комп’ютера 
тощо. Хто не має цього, не може повноцінно пра-
цювати.
üВідбувається гаджетизація життя, що згубно 

впливає на здоров’я. Очі страждають від впливу 
монітора, а тіло потерпає без активності та змі-
ни діяльності. Дуже важко цілий день сидіти за 
комп’ютером і розумово працювати.
üНе менш важливим мінусом є дефіцит мо-

тивації та порядку. Складно самоорганізуватися, 
сконцентруватися та довести справу до кінця. 
Відсутність розпорядку дня негативно впливає на 
студента, тому страждає якість освіти. Тим, хто на-
вчається на Інтернет-платформі, без особистого 
контакту з викладачем та іншими студентами легко 
відволіктись. Мало кому вдається бути продуктив-
ним та не зволікати. 
üДистанційна освіта швидко набридає. Кожен 

день схожий на попередній, все одноманітно, тому і 
відчуття студентського життя зникає. У такому фор-
маті складно навчатись якісно.

Зараз дистанційна освіта поступається стаціо-
нарній. Цей формат має залишатися на всяк ви-
падок, але на постійній основі краще не вдаватися 
до такого способу організації освітнього процесу. 
Більшість студентів мріє про повернення до рідно-
го університету на повноцінне навчання. 

анна алєєва, 
студентка І курсу факультету адвокатури

Навчальний процес

Сучасний світ, як комп’ютерна гра, постійно оновлюється та встановлює свої правила, 
яких мають дотримуватися гравці. Однією з таких змін є дистанційне навчання, запрова-
джене через пандемію. Це зачепило всіх, а гравці розподілились на два табори: хтось під-
тримує і вбачає в такому форматі майбутнє, інші – розчаровані та засмучені – чекають на 
повернення звичайного життя. Але в будь-якому разі нам потрібно приймати нововведення 
та інтегрувати себе в нову версію.

Новини наукової бібліотеки

Захід був організований Консульта-
тивною місією Європейського Союзу 
з реформування сектору цивільної 
безпеки та громадською організацією 
«Харківське жіноче об’єднання «Сфе-
ра»» за підтримки Центру права, ети-
ки та цифрових технологій Національ-
ного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.  

Основними спікерами стали Уль-
ріка Гренерфорс, заступниця голов-
ного прокурора Швеції, з доповіддю 
«Онлайн-злочини – обізнаність корис-
тувачів та шляхи розслідування/судо-
ві справи: приклади Швеції»; Кріста 
Гранрот, головний інспектор-детектив 
відділу з розслідування вбивств На-
ціонального бюро розслідувань Фін-
ляндії з доповіддю «Кібернасильство: 

приклади обізнаності та супроводу 
справ із Фінляндії»; Юлія Размєтає-
ва, керівник Центру права, етики та 
цифрових технологій Національного 
юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого з доповіддю «Цифрові 
сліди, які ми залишаємо, та способи з 
ними впоратися»; Олександр Золоту-
хін, представник Управління боротьби 
зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми Головного управління націо-
нальної поліції в Харківській області 
з доповіддю «Злочини, пов’язані з 
веб-камерами: огляд національної по-
ліції». 

Дискусія відбулася у гібридному 
форматі: офлайн, з дотриманням ка-
рантинних заходів, та онлайн.

Олена МаРчЕНКО

Конференції, семінари...

інтернет – це (не)беЗпечнО?
Нещодавно представники Національного юридичного університе-

ту імені Ярослава Мудрого долучилися до обговорення практичних 
порад про digital-безпеку для жінок на публічній дискусії «Вебкам: ро-
бота, експлуатація, насильство?».

üІнститут прокуратури та 
кримінальної юстиції: А.Алиєва, 
Є.Зав’ялов, О.Мацак, Я.Морозов, 
О.Носенко, К.Перепелиця, К.Сте-
панов, В.Сябренко, А.Тищук;
üгосподарсько-правовий фа-

культет: А.Болховіт, Т.Вєлієва, 
В.Захода, І.Колесник, Т.Піхновська, 
П.Полторацька, В.Посашкова, 
О.Філіпських, Р.Шерстюк;
ü Слідчо-кримінал істичний 

інститут: Є.Баран, М.Бєжанова, 
Ю.Бощук, М.Касьян, М.Корона, 
В.Манько, В.Пертухно, Ю.Світлична, 
К.Холявка;
üІнститут підготовки кадрів для 

органів юстиції України: К.Антіпова, 
О.Білик, А.Гетманчук, І.Іванюра, 
В.Марценюк, А.Нехорошкова, 
Ю.Чаус, Д.Шевченко, О.Юркіна;
üміжнародно-правовий фа-

культет: В.Безносюк, О.Діхтяр, 
А.Камерда, М.Кліменко, Ж.Ко-
чеванова, А.Кравчук, Р.Куценко, 
І.Маланчук, Д.Польшиков;
üфінансово-правовий факуль-

тет: Д.Абрамова, Д.Бенделіані, 
К.Грищук, А.Задірака, В.Зима, 
А.Кострова, К.Максакова, М.Ні-
колаєв, Д.Халькевич;
üфакультет адвокатури: 

Д.Бадика, С.Верещинська, В.Дудка, 
А.Зазека, А.Коваленко, О.Ковтуненко, 
Д.Комісарова, А.Морозов, М.Хряпак.

19 березня у стінах нашого вишу відбулися вибори до 
студентського сенату, студентських рад факультетів/ 
інститутів, вченої ради університету, представників 
студентів на загальних зборах (конференції) трудового ко-
лективу.

üІнститут прокуратури та 
кримінальної юстиції: О.Мацак, 
Д.Носаченко;
üгосподарсько-правовий факуль-

тет: О.Філіпських, П.Полторацька;
ü С л і д ч о - к р и м і н а л і с т и ч н и й 

інститут: Є.Баран, Ю.Світлична;
üІнститут підготовки кадрів 

для органів юстиції України: О.Білик, 
Д.Шевченко;
üміжнародно-правовий факуль-

тет: М.Карбан, Д.Польшиков;
üфінансово-правовий факультет: 

К.Максакова, Д.Халькевич;
üфакультет адвокатури: 

Д.Бадика, В.Орєшкін.

üІнститут прокурату-
ри та кримінальної юстиції: 
Я.Морозов;
ü господарсько-правовий 

факультет: В.Сич;
üСлідчо-криміналістичний 

інститут: В.Манько;
üІнститут підготовки 

кадрів для органів юстиції 
України: А.Гетманчук;
ü міжнародно-правовий 

факультет: О.Діхтяр;
üфінансово-правовий фа-

культет: К.Максакова;
üфакультет адвокатури: 

Д.Бадика.

За матеріалами прес-служби університету

До студентського
сенату НЮУ імені 
Ярослава Мудрого:

До вченої ради
НЮУ імені

Ярослава Мудрого:

До ради
студентського
самоврядування 

інституту/факультету 
НЮУ імені

Ярослава Мудрого:

У межах довготривалої й плідної 
співпраці між Національним юридичним 
університетом імені Ярослава Мудрого та 
Консультативною місією Європейського 
Союзу в Україні наша бібліотека отри-
мала підбірку англомовної літератури з 
кримінального права.

19 березня професор кафедри 
кримінального права Ю.Баулін і доцент 
тієї ж кафедри Ю.Пономаренко передали 
до фонду наукової бібліотеки отримані 
від КМЄС книги, якими тепер зможуть ко-
ристуватися науковці та студенти нашого 
вишу.

вл.інф.

Новини Полтавського юридичного

вибОри – час Змін

Відбулися вибори студентів до Ради студентського само-
врядування Полтавського юридичного інституту НЮУ імені 
Ярослава Мудрого.

До її складу обрано О.Бушуєва, К.Войтенко, Є.Голубенко, Ю.Дмитренко, 
Д.Дуднікова, М.Косінова, І.Сухину.

До складу колегії суддів увійшли Ро-
ман Ліпський, доцент кафедри бух-
галтерського обліку та економічного 
контролю Полтавського державного 
аграрного університету; Дмитро Лобода, 
асистент кафедри всесвітньої історії та 
методики викладання історії Полтавського 
національного педагогічного університету 
імені В.Г.Короленка; Андрій Бражник, до-
цент кафедри кримінального права та 
кримінально-правових дисциплін Пол-
тавського юридичного інституту НЮУ 
імені Ярослава Мудрого; Лілія Гарбузюк, 
координаторка ГО «Активна Громада» у 
Полтаві.

Гра відбувалася за правилами бри-
танського формату, коли грають чотири 
команди: перший уряд – перша опозиція, 
другий уряд – друга опозиція. У кожній 
команді по два гравці.

За короткий проміжок часу дівчата 
з Полтавського юридичного інституту 
НЮУ імені Ярослава Мудрого якісно 
підготувалися та продемонстрували ви-
сокий рівень знань. У результаті вийшли 
до фіналу змагань, гідно представивши 
навчальний заклад на дебатному турнірі.

вл.інф.

Нещодавно студентки Полтавського юридичного інституту НЮУ 
імені Ярослава Мудрого Юлія Дмитренко та Анна Хорішко взяли участь 
у дебатному турнірі до 100-річчя Полтавського державного аграрного 
університету.

Ректорат, профком, викладачі та співробітники 
Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

цінний пОдарунОк 
наукОвій спільнОті

Завідувачку кафедри 
іноземних мов №3

Олену Юріївну
КУЗНеЦОВУ!

Зичимо Вам непохитного 
здоров’я,  професійних успіхів,  
благополуччя,  стабільності та 
достатку!

Змагаючись слОвОм

:
pro et contra

На питання відповідає Юлія Размєтаєва
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Микола ГОєНКО,
голова спортивного клубу університету

Спортивний меридіан

Сильні духом і тілом

найкращі Серед наС

Здолали Супротивників 
«однією лівою»

Гордість факультету

– Юліє, як тобі вдалося стати 
стипендіаткою?

– Оцінено всю мою роботу протягом тривало-
го періоду часу, починаючи з першого курсу.

– людина, яка найбільше вплинула на тебе 
у житті?

– Це мій батько і тренер з художньої гімнасти-
ки, якою я займалася протягом 13 років.

– Твій улюблений предмет у школі? чому?
– Я любила історію та англійську. Звісно, ми 

не можемо творити своє майбутнє, не знаючи 
історії. А іноземна мова завжди була, є і буде 
кожному у нагоді, вона сприятиме розвитку 
особистості й умінню знаходити спільну мову з 
будь-ким.

– Яким чином ти обирала фах?
– Ще у школі, класу з десятого, я цікавилася 

структурою і основними завданнями служби, 
яка мене надихнула на вступ до нашого Інсти-
туту. Вважаю, що зробила правильний вибір, 
адже Інститут підготовки юридичних кадрів для 
Служби безпеки України є одним із найпрестиж-
ніших вишів нашої держави. Пишаюсь тим, що 
навчаюся в ньому.

– Як уявляєш своє життя через 10 років?
– Через 10 років я б хотіла досягти значних 

висот у службі, допомогти вже діючим офіцерам 
боротися з агресією з боку Російської Федерації. 
Також я хочу розбити на друзки стереотип, що 
жінки не можуть бути на керівних посадах, і пла-
ную обійняти одну з них.

– чи займаєшся ти самоосвітою?
– Так, я підвищую свої «гнучкі навички» або 

soft skills, це комплекс неспеціалізованих дуже 
важливих для кар’єри надпрофесійних умінь, 
які відповідають за успішну участь у робочому 
процесі, високу продуктивність і є наскрізними 
(але не пов’язані з конкретною предметною пло-
щиною).

– Крайня прочитана книга, що тебе вразила?
– Це всесвітньо відома книга канадсько-аме-

риканського психолога та психіатра Еріка Берна 
«Ігри, у які грають люди». У ній ідеться про те, як 
влаштована психіка людей.

– Твій ідеальний вихідний?
– Вихідний день завжди намагаюся провести 

активно, щоб залишилися потім спогади та гарні 
емоції від нього. Я обираю такі спортивні ігри: 
волейбол, бадмінтон, теніс. Для мене кожен 
день особливий. Скажу чесно: роблю все, щоб 
прожити життя продуктивно. Я планую свої дні, 
тому в мене немає сірих та одноманітних днів. 
Прочитати кілька сторінок книги, пробігтись 
парком, послухати улюблену музику – це вже 
ідеальний вихідний.

– Якого вміння ти хотіла б набути, якби не 
була обмежена у часі і грошах?

– Якби я була необмежена у часі, то вивчала 
б кілька іноземних мов. Це основа успіху. Можна 
спілкуватися з людьми різних національностей, 
отримувати будь-яку необхідну інформацію.

– Три речі, які роблять тебе щасливою?
– Взаємопідтримка і взаєморозуміння у моїй 

сім’ї, чітке розуміння своїх планів і цілей, гаряча 
кава зранку.

– Якби можна було отримати надзвичайну 
здібність, яку б ти обрала?

– Хотіла б бачити людей наскрізь. Я вва-
жаю, що це є необхідним не тільки задля моєї 
майбутньої роботи, але й для особистих цілей, 
щоб знати, хто тебе може обманути й підставити, 
а кому можна довірити щось особисте.

– Розкажеш про найяскравіший спогад із 
твого дитинства?

– Так, протягом 13 років я займалася худож-
ньою гімнастикою і перед першим у моєму житті 
чемпіонатом України отримала серйозну травму 
плеча. До змагань залишався місяць і я (замість 
потужних тренувань) відновлювала свої сили та 
майже не займалась підготовкою до чемпіонату. 
Дуже переживала, що втрачу форму і не змо-
жу позмагатись за п’єдестал, тим паче то були 
командні змагання, і не хотілося підводити інших 
дівчат, але в мене все вийшло. У 14 років я вже 
знала, що таке «через біль» досягти бажаного 
результату. Було складно, але це мій досвід, і він 
дає свої плоди. Одне з моїх наймасштабніших 
досягнень – звання майстра спорту України.

Підготувала вікторія ДЮБа,
курсантка ІІІ курсу

ІПЮК для СБУ

хОчете бути успішними – вчіться!

Студентська трибуна

Наказом Голови СбУ солдатці Юлії бУГАй, курсантці ІІІ курсу Інституту підготовки 
юридичних кадрів для СбУ, призначено академічну стипендію Президента України за 
результатами зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року та визначні 
успіхи у навчанні. Ми вирішили ближче познайомитися зі здібною студенткою.

Моделюючи реальні судові 
засідання, студенти професійно пред-
ставляли сторони захисту та обвину-
вачення у кримінальних провадженнях 
щодо корупційних злочинів.  7 березня  
відбувся фінал змагань. Оцінювали 
вміння студентів адвокати, прокурори 
Спеціалізованої антикорупційної про-
куратури, представники Національного 
антикорупційного бюро та 
помічники суддів ВАКС. Пере-
могла команда Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого у складі Все-
волода Марценюка (Інститут 
підготовки кадрів для органів 
юстиції України, ІІ курс), Вла-
дислава Габідулліна (Інститут 
прокуратури та кримінальної 
юстиції, ІІІ курс) і Віктора Гал-
чанського (Інститут підготовки 
кадрів для органів юстиції 
України, IV курс). Тренер – стар-
ший юрист «Sayenko Kharenko» 
Євген Шкурідін. Також Всеволод 
Марценюк був визнаний кращим 
оратором змагань і нагородже-
ний «золотим батоном». Друге 
місце посіла команда студентів 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка. Бронзу здобула інша ко-
манда того ж вишу. 

Уже четвертий рік поспіль ко-
манда Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудро-
го посідає перше місце в National 
Anticorruption Moot Court Competition. 
Це свідчить про те, що в університеті 
створено умови для різнобічної та 
ґрунтовної підготовки студентів. Адже 
до роботи з ними залучаються й ме-
три національного права, і закордонні 
фахівці.

Прес-служба університету

Судові дебати

Команда студентів Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого стала переможцем National Anticorruption Moot 
Court Competition! Це щорічний просвітницький захід, спрямований на 
запровадження високих стандартів розвитку практичного навчання 
та підвищення професійних знань і умінь студентів-правників у сфері 
антикорупційного законодавства. Цьогоріч організатором виступив 
локальний осередок міжнародної організації Elsa Kyiv у партнерстві з 
Вищим антикорупційним судом.  2019 року, коли я навчалася на IV курсі Інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України, дирек-
тор Інституту В.Маринів запропонував узяти участь 
у програмі кредитної мобільності тривалістю в один 
семестр (2019/2020 н.р.). І восени я стала першою 
студенткою нашого вишу, яка поїхала навчатися в 
Португалію на факультет права Лісабонського універ-
ситету. З упевненістю можу сказати, що це був один 
із найкращих і найцікавіших досвідів за роки мого сту-
дентського життя.

Цей семестр став зануренням у культуру та історію 
не лише Португалії, а й Європи та світу в цілому, адже 
разом зі мною за програмою мобільності на факуль-
тет приїхало близько 200 студентів із різних куточків 
світу (майже всі країни Європи, Китай, Канада, Бра-
зилія тощо). З багатьма ми стали добрими друзями і 
спілкуємся й досі. 

Навчання продемонструвало кардинальні відмін-
ності в освітніх системах України та Португалії. Там 
акцент робиться на дослідницьких, письмових здіб-
ностях студентів та їхньому вмінні навчатися само-
стійно (на самоопрацювання матеріалу відводиться 
близько 70% часу). Кожна дисципліна вимагає напи-
сання роботи, на кшталт нашої курсової, та її подаль-
шої презентації перед одногрупниками і викладачем. 
До речі, сама група складається з 40-60 осіб (тобто 
весь курс становить групу). 

Також мене зацікавила можливість проходження 
інтенсивних курсів. Вони викладаються англійською 
мовою кожен день протягом одного тижня, а студен-
ти можуть обирати максимум два курси на семестр. 
Майже всі викладачі є представниками іноземних 
університетів. За результатами проведених занять 
виконується випускна робота. Вона може бути у 
форматі тесту, питань відкритого типу, есе. Кожен 
викладач обирає порядок проведення фінального 
контролю: іспит (письмовий), написання роботи та 
її презентація чи обидва варіанти. На дисциплінах, 
де оцінювання проводиться лише за письмовою ро-
ботою, студенти можуть підвищити бал, склавши 

усний іспит. Він проходить у форматі захисту своєї 
роботи перед двома викладачами з подальшими від-
повідями на питання від екзаменаторів. Мінімальна 
тривалість такого іспиту – 40 хвилин, і він не гарантує 
підвищення оцінки.

Навчання проходило англійською, а студенти, які 
володіють португальською, могли обирати дисци-
пліни цією мовою. Для молоді, що виявила бажання 
вивчати португальську, філологічний факультет Лі-
сабонського університету організував мовні курси. 
Зважаючи на те, що я була на програмі лише один 
семестр, вирішила мову не вивчати, а дарма, бо після 
повернення додому зрозуміла, що дуже сумую за цим 
вишем. Тому, отримавши диплом бакалавра, подала 
документи на програму магістратури в Лісабонському 
університеті – і мене зарахували. Зараз активно ви-
вчаю португальську, адже навчання проходить саме 
цією мовою.

Особливістю магістратури в Лісабоні є те, що сту-
дент може обирати не лише між практичною та науко-
вою магістерськими програмами, а ще й між спеціалі-
заціями (цьогоріч їх більше 20). Це філософія права, 
теорія права, кримінально-правові та цивільно-правові 
науки, морське право, комерційне право, фундамен-
тальні права та ін. За кожною спеціалізацією студен-
ти вивчають предмети лише безпосередньо пов’язані 
з нею, також є дисципліни на вибір, які можуть бути 
абсолютно різними (наприклад, навчаючись за на-
прямком кримінальне право, студент вільний обрати 
додатково комерційне право).

Вважаю, така практика дуже корисна і надає біль-
ше можливостей для працевлаштування випускни-
кам, порівняно з тими, хто здобуває освіту за однією  
спеціалізацією.

владислава КаПлІНа,
студентка І курсу магістратури 

заочної форми навчання ІПКОЮ України

Я – студентка заочної форми навчання магістра-
тури ІПКОЮ України і стаціонару Португальского 
університету одночасно. Хочу поділитися з читача-
ми своїм досвідом отримання освіти у двох країнах. 
Сподіваюся, він стане комусь у нагоді і, можливо, до-
поможе зробити крок до самовдосконалення.

пОстійність – ОЗнака
прОфесіОналіЗму

Один диплОм –
дОбре, а два – краще!

У змаганнях взяли участь 350 спортсменів із 20 регіонів країни. 
Студенти університету показали чудові результати: Роман Труш 
(Слідчо-криміналістичний інститут, ІІІ курс) став чемпіоном у ва-
говій категорії до 71 кг, Мар’яна Сенько (Військово-юридичний ін-
ститут, ІІІ курс) – бронзовою призеркою у ваговій категорії до 65 кг.

Випускники нашого ЗВО, члени клубу спортивних видів бо-
ротьби, також зійшли на п’єдестал, продемонструвавши під час 
змагань силу, витривалість і наполегливість. Даніїл Грушев ви-
боров золоту медаль у ваговій категорії до 53 кг. Кирил Мельни-
ченко став срібним призером у ваговій категорії до 71 кг. Владис-
лав Березка отримав бронзову медаль у ваговій категорії +98кг.

Команда Харківської області під керівництвом старшого тре-
нера Д.Віскова посіла ІІ місце в командному заліку.

5 і 6 березня у Луцьку відбувся чемпіонат 
України серед чоловіків і жінок зі спортивного 
й бойового самбо.

Студенти університету стали переможця-
ми відкритого чемпіонату Харківської області з 
кікбоксингу WPKA серед дорослих, який пройшов 
у Харкові 12-14 березня.

В особистому заліку спортсмени показали такі результати:
üАртем Никитюк (Слідчо-кримінальний інститут, І 

курс) – золото у ваговій категорії 55 кг; 
üВалерій Катурга (Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції, ІІ курс) – І місце у ваговій категорії 75 кг;
üДенис Нікіта (Інститут прокуратури та кримінальної 

юстиції, ІІ курс) – бронза у ваговій категорії 70 кг. 

Нещодавно Євген Юрьєв, 
студент Інституту прокурату-
ри та кримінальної юстиції, 
став бронзовим призером 
чемпіонату Харківської області 
з боксу серед дорослих, вибо-
ровши ІІІ місце в категорії 91+ кг. 

В особистому заліку спортсмени роз-
поділилися так: 
üДенис Філенко (Військово-юридич-

ний інститут) − І місце (права рука) у ва-
говій категорії понад 70 кг;
üНазарій Бородєй (Військово-юри-

дичний інститут) − ІІ місце (права рука), ІІІ 
місце (ліва рука) у ваговій категорії 63 кг; 
üМар’ян Кахнич (Військово-юридич-

ний інститут) − ІІ місце (ліва рука), ІІІ міс-
це (права рука) у ваговій категорії 70 кг; 

 üАртур Погоріляк (Інститут про-
куратури та кримінальної юстиції) – IV 
місце (ліва і права руки) у ваговій кате-
горії 70 кг;
üРуслан Лукашов (Військово-юри-

дичний інститут) − VI місце (ліва, права 
руки) у ваговій категорії 63 кг;

Збірна команда університету з армспор-
ту стала переможцем відкритого чемпіона-
ту Харкова серед юніорів до 21 року, який від-
бувся 13 березня.  У змаганнях узяли участь 
вісім команд із різних регіонів України.

üБогдан Мусієнко (Інститут прокуратури та кри-
мінальної юстиції)  − IX місце (ліва рука), VII місце 
(права рука) у ваговій категорії 70 кг.

Переможці змагань
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Новини Інституту

Студентська думка

Студентська трибуна

Ведучі: Василь 
Пивоваров, в.о. 
завідувача кафе-
дри культурології, 
Катерина Чижик, 
аспірантка універ-
ситету. 

Ольга Уманець (доцентка ка-
федри культурології) виступила зі 
змістовною, ґрунтовною науковою 
доповіддю-презентацією «Живо-
писна спадщина Т.Шевченка».

Велику шану до творчості Тара-
са Шевченка, незмірну любов до 
краси українського слова, сили та 
неповторності, чарівності й витон-
ченості, переконливості й твердос-
ті, життєдайності та вічності про-
демонстрували учасники заходу 
читанням поетичних творів Тараса 
Шевченка, декламуванням власної 
поезії. Душевно, щиро й майстер-
но лунали поезії «І золотої й доро-
гої…», «Доля», «П. С.», «Мені одна-
ково, чи буду…»,  «Осія. Глава XIV» 
та інші у виконанні Поліни Богаєв-
ської (Інститут прокуратури та кри-
мінальної юстиції); Юлії Раковець, 
Дмитра Савченка, Миколи Храмцо-
ва (Інститут підготовки юридичних 
кадрів для СБ України); Анастасії 
Мішанчук, Єлизавети Лукашенко, 

Марка Гуляна 
(міжнародно-
правовий фа-
культет).

Зворушли-
во, проникли-

во, щемливо прозвучала поезія 
Л.Лєгостаєвої «На місячній доріжці 
зустрілися дві душі» у виконанні 
Юлії Бугай, Ірини Білоус, Лілії Зо-
зулі (Інститут підготовки юридичних 
кадрів для СБ України).

Власні вірші на розсуд учасників 
читань представили Олег Ломакін, 
Олександр Косенко (Військо-юри-
дичний інститут); Тетяна Колесні-
кова, Аліна Гавришок (Інститут під-
готовки юридичних кадрів для СБ 
України).

Майстерність 
у читанні поетич-
ного слова про-
демонстрував 
постійний учас-
ник поетичних заходів Олександр 
Мелашенко (магістр Інституту під-
готовки юридичних кадрів для СБ 
України).

Організатори Шевченківських 
читань кафедра культурології та 
наукова бібліотека втілили цікавий 

задум згадати про Тараса Шевчен-
ка як про символ української нації, 
а також збагнути невмирущість та 
життєствердність слова поета.

Особлива сторінка в науково-
мистецькому заході – представлен-
ня літературно-мистецької спад-
щини Кобзаря з фондів наукової 
бібліотеки. Учасникам найцікавіші 
видання презентовано на книжковій 
експозиції «Ми чуємо тебе, Кобза-
рю, крізь століття…». 

Під час огляду віртуальної ви-
ставки «Шевченкіана у фондах 
наукової бібліотеки» Ірина Бова 
продемонструвала оригінальні тек-
сти, документи, унікальні книги за 
жанровим, мовним, географічним, 

хронологічним 
змістом і по-
л і г р а ф і ч н и м 
оформленням.

С в о є р і д -
ним святом 

української пісні був виступ тріо 
бандуристок «Купава» у складі на-
родних артисток Юлії Меліхової, 
Тетяни Слюсаренко, Олени Гізім-
чук, які талановито виконали пісню 
«Моя Україно» (муз. І.Поклада, сл. 
М.Ткача). Виступ підтвердив, що 

нам «щастя дано» пізна-
вати Шевченка, пізнавати 
Україну, «колиску – кали-
ну».

Шевченківські читання, 
які організовують кафедра 
культурології та наукова 
бібліотека, щороку стають 
знаковою науковою і мис-
тецькою подією універ-
ситету, символічним під-
твердженням патріотизму, 
любові до генія Тараса 
Шевченка. 

«ми чуємО тебе, кОбЗарю, 
кріЗь стОліття…»

19 березня в науковій бібліотеці 
з нагоди дня народження пророка 
української народу, провісника ново-
го життя, титана духу Великого 
Кобзаря відбулися ХІV Шевченків-
ські читання,  в яких взяли участь 
викладачі кафедри культурології, 
студенти та курсанти нашого уні-
верситету.

Напередодні свята в Національній 
академії Національної гвардії України 
курсанти Інституту підготовки юри-
дичних кадрів для СБ України були 
присутні на презентації документаль-
ного фільму «Позивний Італієць» 
та книги «Віталій Марків» про 
історію майданівця, добровольця-
нацгвардійця Віталія Марківа.

Захід відбувся за участю само-
го героя, а також авторів фільму та 
книги. Артем Шевченко, директор 
Департаменту комунікації МВС та ав-
тор стрічки, зазначив, що «Позивний 
Італієць» – історія про інформаційну 
війну, символом якої стала 
телевізійна вежа на горі Карачун під 
Слов’янськом. Цю вежу обороняв у 
2014 році гвардієць Віталій Марків із 
позивним «Італієць», і під нею загину-
ли італійський фоторепортер Андреа 
Рокеллі та його російський перекла-
дач Андрій Миронов.

2017 року Марківа було затрима-
но в Італії за надуманими звинува-
ченнями у їхньому вбивстві та за-

суджено до 24 років позбавлення 
волі, з них понад три роки він провів 
за ґратами. Він зазначив, що через 
історію однієї людини показано всіх 
військовослужбовців, які захищають 
Україну, а вона – їх.

Після завершення показу відбулось 
обговорення фільму. Всі охочі могли 
поставити питання головному герою, 
отримати книгу та автограф Віталія 
Марківа.

14 березня з метою вшанування 
пам’яті патріотів-добровольців, які 
віддали своє життя за незалежність 
України, курсанти поклали квіти до 
пам’ятника Захисникам України. В 
адміністративній будівлі Інституту та 
гуртожитку загиблих героїв вшанува-
ли хвилиною мовчання.

Також серед курсантів Інституту 
проведено тематичні вечори з пере-
глядом документального фільму 
та презентацій, присвячених Дню 
українського добровольця.

СвІТлаНа ОСТаПЕНКО,
співробітник ІПЮК для СБУ

В Інституті підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 
України НЮУ імені Ярослава Мудрого відзначили День українського 
добровольця.

10 березня Інститут підготовки 
юридичних кадрів для Служби безпе-
ки України Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
вручив подяку редакційно-видавничому 
відділу газети «Vivat Lex!» за плідну 
співпрацю та внесок у загальну справу 
виховання майбутніх офіцерів Служби 
безпеки України.

вл.інф.

Вітаємо!

пам’ятаємО тих, хтО пО 
дОбрій вОлі йшОв під кулі

«Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя!..»

Т.Г.Шевченко

«чи буде правда меж людьми?
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернену землю спалить…»

Т.Г.Шевченко

василь ПивОваРОв, 
в.о. завідувача кафедри 

культурології

Володимир НОВАК (І курс, 
факультет адвокатури): «На 
мою думку, це проблема, яка 
включає два важливі аспекти: в 
нашій країні значна конкуренція 
у правовій галузі; на жаль, 
Україна має велику прогалину 
у працевлаштуванні, а тому 
навіть гуру своєї справи важко 
знайти гідну роботу. Такі питання 
слід вирішувати на державному 
рівні. Але університет може 
«пом’якшити» проблему за 
рахунок договорів із різними 
юридичними фірмами чи 
державними установами. Певні 
кроки в цьому напрямку, як 
бачимо, вже зроблено.

Софія ЖеРебЦОВА (ІІ курс, 
Інститут прокуратури та 
кримінальної юстиції): «Мені 
здається, що ця проблема в нашій 
країні існує з двох причин: мало 
інновацій у навчальному процесі 
й майже цілковита відсутність 
освоєння практичних навичок 
та наш менталітет, ставлення 
студентів до навчання (на моє 

переконання, лише 10% вступили 
до університету з чітким бажанням 
стати юристом). Гадаю, варто 
робити акцент на першому. Слід 
повністю переглянути навчальний 
процес, більшу частину якого 
було б добре направити на 
засвоєння практичних навичок. Це 
допоможе і студентові (він краще 
зрозуміє, яка сфера йому ближча), 
й майбутньому роботодавцю (у 
потенційного працівника вже буде 
певний досвід).

Також стане у нагоді впро-
вадження будь-яких інноваційних 
підходів до освітнього процесу, 
більша його комп’ютеризація».

Катерина ВеСеЛОВА (ІІ 
курс, господарсько-правовий 
факультет): «Моє бачення таке: 
хотілося б розширити загальну 
базу практики у компаніях, які 
в подальшому прийматимуть 
випускників на роботу, адже зараз 
майже всі шукають місце навіть 
для навчальної практики (де, 
за деякими розповідями, миють 
підлогу, складають-перекладають 

папери)... Вирішення ситуації – 
зміни. Має бути більше практики, 
ніж теорії, а також відхід від 
класичної системи (викладач 
сухо розповів, студент записав, 
а на іспиті просто повторив без 
розуміння) подачі матеріалу.

Андрій ЯВОРОВСЬКИй (І курс, 
Інститут підготовки кадрів для 
органів юстиції України): «За 
кордоном у жодній країні студент, 
який тільки-но закінчив юридичний 
факультет, не є повноцінним 
фахівцем. Це самообман. Думаєте, 
що добре там, де нас нема? У 
більшості топових американських 
вишів взагалі забороняється 
поєднувати навчання та роботу. 
У британських реаліях студентам 
можуть забезпечити стажування 
після закінчення навчального 
закладу, але точно не повноцінний 
досвід роботи. Треба просто 
перестати скиглити, жалітися на 
систему і почати навчатися та 
самовдосконалюватися. Студент 
із найкращими академічними 
показниками та соціальною 
активністю завжди буде у полі 
зору роботодавців. Епоха «роботи 
за розподілом» закінчилась. Ми 

будуємо нову і раді, що наші 
голоси будуть почуті керівництвом 
вишу.

Віталій ХОЛОД (IV курс, 
Інститут підготовки кадрів 
для органів юстиції України): «Я 
переконаний у тому, що роботу 
варто шукати ще під час навчання 
в університеті, а не просто 
чекати на диплом. За будь-
які гроші потрібно працювати 
якомога раніше. Проблема 
працевлаштування випускників 
ЗВО у тому, що, окрім вивченої 
теорії, вони нічого не знають. 
Тому й нормальну роботу знайти 
важко, бо навіть на співбесіді їм 
немає чого сказати. Висновок 
такий: слід почати з себе, а 
не жалітися на неможливість 
працевлаштування. Дуже 
важливо здобувати практичний 
досвід якнайраніше, – і тоді ваша 
професійна вага буде значно 
вищою.

Підготувала 
вікторія лІСОвСЬКа,

студентка ІІ курсу
Інституту прокуратури

та кримінальної юстиції

настав час Змін
Продовжуємо публікувати думки студентів щодо 

вирішення питання: «Як же отримувати досвід роботи, не 
відриваючись від навчання в університеті?».

До чергових роковин народження Кобзаря 
та Пророка Українського народу для студентів 
та курсантів нашого вишу було проведено ХІV 
Шевченківські читання, мета яких – об’єднання 
суспільства, вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка 
та консолідація творчого потенціалу молоді. 
Кожен бажаючий мав змогу продекламувати 
улюблені вірші, що, на думку інтерпретатора, 
стосуються саме його. 

Я була вражена тим, як змінюються давно 
знайомі рядки завдяки такій індивідуалізації. 
Дуже цікаво спостерігати різноманітні емоції 
під час декламування одного вірша різними 
людьми. Перебуваючи у залі бібліотеки під 
час Шевченківських читань, я одночасно пори-
нула в історію України і пишалася сучасними 
цінностями молоді, бажанням учасників вшану-
вати пам’ять людини, що беззаперечно вплину-
ла на національну культуру. Їхня жага зробити 
власний внесок у розвиток українського слова 
та збереження естетики минулого захоплюють. 

Захід став чудовою можливістю художньо 
перевтілитися, надихнутися та збагатитися но-
вими знаннями. Це неоціненно для формуван-
ня молодої особистості, патріота своєї країни!

Карина ПаНчЕНКО,
курсантка ІІ курсу ІПЮК для СБУ

перебираючи 
струни душі

Лунає поезія у виконанні А.Богаєвської


