Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності
України : Указ Президента України від 20 січ. 2018 р. № 11/2018 // Офіційний вісник
Президента України. – 2018. – № 4. – Ст. 66; Те саме [Електронний ресурс] // Президент
України
:
офіц.
інтернет-представництво.
–
Режим
доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/112018-23510 (дата звернення: 16.11.2018). –
Назва з екрана; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. вебпортал. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11/2018 (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Висока державна нагорода // Vivat lex!. – 2018. – 13 лют.
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний,
науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові
досягнення, багаторічну сумлінну працю нагороджено орденом “За заслуги” ІІ ступеня
проректора з економіки та соціального розвитку НЮУ ім. Ярослава Мудрого
І. К. ПРИЩЕПУ.

Про відзначення державними нагородами України співробітників та
працівників Національної академії правових наук України : Указ Президента
України від 23 лип. 2018 р. № 214/2018 // Офіційний вісник Президента України. – 2018.
– № 19. – Ст. 315; Те саме [Електронний ресурс] // Президент України : офіц. інтернетпредставництво. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/214201824574 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана; Те саме [Електронний ресурс] //
Верховна
Рада
України
:
офіц.
веб-портал.
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214/2018 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з
екрана.
Науковці університету визнані на державному рівні // Vivat lex!. – 2018. – 3 верес.
Чверть століття потужного наукового поступу // Vivat lex!. – 2018. – 8 жовт.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної правової науки, багаторічну
плідну наукову діяльність та високий професіоналізм нагороджено вчених університету
– співробітників НАПрН України:
Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня – ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого,
почесного президента та акад. НАПрН України В. Я. ТАЦІЯ;
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня – акад.-секретаря відділення держ.прав. наук i між нар. співробітництва, акад. НАПрН України Ю. П. БИТЯКА;
Орденом “За заслуги” III ступеня – акад.-секретаря відділення теорії та історії
держави і права, академіка НАПрН України В. Д. ГОНЧАРЕНКО;
Орденом княгині Ольги III ступеня – дир. НДІ держ. буд-ва та місц. самовряд., чл.кор. НАПрН України С. Г. СЕРЬОГІНУ;
Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” присвоєно зав.кафедри,
д-ру юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О. В. КАПЛІНІЙ.

Відзнака Міністерства оборони України // Vivat lex!. – 2018. – 22 січ.
Наказом Міністерства оборони № 858 від 29.11.2017 нагороджені медаллю “За
сприяння Збройним Силам України” зав. кафедри кримінального процесу та
оперативно-розшукової діяльності О. Г. ШИЛО та доц. кафедри міжнародного права
О. В. СЕНАТОРОВА.

Висока оцінка роботи // Vivat lex!. – 2018. – 13 лют.
За заслуги перед Українським народом Грамоту Верховної Ради України отримала
зав. кафедри організації судових та правоохоронних органів Л. М. МОСКВИЧ.
За сумлінну працю, значні творчі і виробничі здобутки, високий професіоналізм та з
нагоди 95-річчя з дня заснування загальнонаціонального юридичного журналу “Право
України” Почесною грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення
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України відзначено зав. кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн
В. Д. ГОНЧАРЕНКА.
Орден Союзу юристів України “За заслуги” ІІІ ступеня зав. кафедри цивільного
права №1 В. І. БОРИСОВІЙ вручив голова Харківської обласної організації Союзу
юристів України В. В. КРИВОБОК.

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського
дня працівників культури та майстрів народного мистецтва [Електронний ресурс] :
Указ Президента України від 09 листоп. 2018 р. №362/2018 // Президент України : офіц.
інтернет-представництво.
–
Режим
доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/3622018-25446 (дата звернення: 16.11.2018). –
Назва з екрана.
За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі
творчі здобутки та високу професійну майстерність почесне звання “Заслужений
артист України” присвоєно артистові-вокалісту театру-студії Палацу студентів
НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. С. ЛАШКУ.

Нагороджено орденом за професіоналізм // Vivat lex!. – 2018. – 11 трав.
За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну плідну
працю у підготовці висококласних фахівців та з нагоди 30-річного ювілею на посаді проректора з навчальнометодичної роботи орден Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І ступеня
отримав проф. В. В. КОМАРОВ.

Нагороди до Дня науки // Vivat lex!. – 2018. – 30 трав.
До Дня науки представники НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримали нагороди::
Стипендію імені В. П. Маслова (з правознавства) отримала д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри
державного будівництва С. Г. СЕРЬОГІНА;
Почесну грамоту голови Харківської обласної державної адміністрації – канд. юрид. наук, доц.
кафедри міжнародного права В. М. СТЕШЕНКО;
Дипломом переможця Харківського регіонального конкурсу “Найкращий молодий науковець” –
канд. юрид. наук, асист. кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
А. В. ПАНОВ.

Науковців Університету нагородили за високий професіоналізм // Vivat lex!. – 2018. – 30 трав.
За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та багаторічну
сумлінну працю нагороджені:
Почесною грамотою Харківської міської ради: канд. юрид. наук, доц. кафедри цивільного права № 1
Л. М. БАРАНОВА;
Подякою харківського міського голови: канд. юрид. наук, доц. кафедри адміністративного права
Д. В. ЛУЧЕНКО;
Почесною грамотою департаменту освіти та науки Харківської обласної державної
адміністрації: канд. філолог. наук, доц. кафедри культурології В. М. ПИВОВАРОВ; д-р юрид. наук, проф.
кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн В. М. ЄРМОЛАЄВ; д-р юрид. наук, проф.
кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності О. М. ШЕВЧУК; асист. кафедри
державного будівництва А. С. ЧИРКІН;
Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: колектив
наукової бібліотеки; канд. мед. наук, доц. кафедри організації судових та правоохоронних органів
Г. А. БІЛЕЦЬКА; канд. юрид. наук, доц. кафедри кримінального права № 2 В. В. ГАЛЬЦОВА; д-р педагог.
наук, проф. кафедри іноземних мов № 3 Л. О. ГОЛУБНИЧА; д-р соціолог. наук, проф. кафедри соціології та
політології Л. М. ГЕРАСІНА; доц. кафедри фізичного виховання № 1; О. Е. КОЛОМІЙЦЕВА; д-р економ.
наук, проф. кафедри економічної теорії О. С. МАРЧЕНКО; канд.філософ. наук, доц. кафедри іноземних мов
№ 1 О. Ю. МОШИНСЬКА; д-р юрид. наук, проф. кафедри кримінального процесу В. М. ТРОФИМЕНКО;
канд. філософ. наук, доц. кафедри культурології О. А. СТАСЕВСЬКА; канд. юрид. наук, доцент кафедри
земельного та аграрного права Д. В. САННІКОВ; канд. юрид. наук, асист. кафедри цивільного процесу
І. М. ЧЕРЕВАТЕНКО; канд. юрид. наук, асист. кафедри конституційного права України, голова
Студентського наукового товариства Б. С. МОХОНЧУК; канд. юрид. наук, асист. кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права О. В. НОВІКОВ; канд. філософ. наук, доц. кафедри іноземних мов № 2
С. М. РОМАНЮК; канд. юрид. наук, асист. кафедри екологічного права Е. Є. ТУЛІНА; канд. юрид. наук,
доц. кафедри трудового права Г. О. ЯКОВЛЄВА; д-р юрид. наук, доц. кафедри цивільного права № 2
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О. А. ЯВІР;
Подякою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: канд. філолог. наук, доц.
кафедри іноземних мов № 1 М. О. ЗАЙЦЕВА; канд. юрид. наук, асист. кафедри кримінального право № 1
О. Д. КОМАРОВ; канд. мистецтвознавства, доц. кафедри культурології О. В. УМАНЕЦЬ.

На засіданні вченої ради Університету вручено почесні нагороди з нагоди Дня Конституції
[Електронний ресурс] // Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: [офіц. сайт] :
[новини за 27.06.2018]. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрану.
За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм та багаторічну
сумлінну працю нагороджені:
Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації – проф. кафедри держ. буд-ва
П. М. ЛЮБЧЕНКО;
Грамотою Харківської обласної ради – зав. кафедри конституц. права України Т. М. СЛІНЬКО;
Подякою Харківської обласної ради: доц. кафедри конституц. права України І. І. ДАХОВА; асист.
кафедри конституц. права України В. І. КОВТУН;
Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради – доц. кафедри конституц. права України
О. О. ЧУБ;
Почесною грамотою Харківської міської ради – дир. Ін-ту підгот. юрид. кадрів для органів юстиції
України В. І. МАРИНІВ.

До Дня юриста України відзначено найкращих // Vivat lex!. – 2018. – 29 жовт.
За вагомий особистий внесок у становлення правової держави, змінення законності та правопорядку,
захист конституційних прав і свобод громадян, сумлінну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди
професійного свята Дня юриста нагороджено:
Грамотою Харківської обласної ради: зав. кафедри фінансового права М. П. КУЧЕРЯВЕНКА; зав.
кафедри земельного та аграрного права М. В. ШУЛЬГУ; зав. кафедри трудового права
О. М. ЯРОШЕНКА;
Висловлено Подяку голови Харківської обласної ради: доц. кафедри екологічного права
В. Л. БРЕДІХІНІЙ; доц. кафедри адміністративного права В. В. ЗУЙ.
За сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, особистий внесок у навчання та
виховання студентської молоді та з нагоди Дня юриста Грамотою Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації нагороджено: проф. кафедри організації судових та
правоохоронних органів І. В. НАЗАРОВА; доц. кафедри кримінального права №1 С. В. ГРИНЧАКА; доц.
кафедри господарського права Р. П. БОЙЧУКА.
Подяку директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
оголошено:
доц. кафедри державного будівництва І. І. БОДРОВІЙ; доц. кафедри цивільного права №1
Н. В. КОРОБЦОВІЙ; доц. кафедри цивільного процесу О. В. РОЖНОВУ; доц. кафедри кримінального
процесу В. В. ВАПНЯРЧУКУ.
З нагоди святкування Дня юриста за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий
професіоналізм та багаторічну сумлінну працю нагороджені:
Почесною грамотою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: доц.
кафедри екологічного права О. В. ДОНЕЦЬ; доц. кафедри кримінального права №1 М. В. ШЕПІТЬКО; доц.
кафедри кримінального процесу О. І. ТИЩЕНКО; доц. кафедри цивільного процесу С. О. КРАВЦОВ; доц.
кафедри трудового права І. А. ВЄТУХОВА; доц. кафедри господарського права М. М. КУЗЬМІНА; доц.
кафедри теорії і філософії права С. В. ПРИЙМА; доц. кафедри фінансового права М. С. ШАРЕНКО; доц.
кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Х. В. СОЛНЦЕВА; доц. кафедри
адміністративного права М. С. КОВТУН; асист. кафедри земельного та аграрного права І. М. КУЛЬЧІЙ;
доц. кафедри трудового права І. В. ЗІНОВАТНА.
Подяку ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого оголошено:
асист. кафедри конституційного права України К. О. ПАВШУК; асист. кафедри екологічного права
О. В. ЛОЗО; асист. кафедри кримінального процесу О. А. ЛЕЙБІ; асист. кафедри кримінального права № 2
А. С. ОСАДЧІЙ; асист. кафедри міжнародного права Б. Ю. РЕБРИШУ; асист. кафедри кримінального
процесу та ОРД О. В. ВЕРХОГЛЯД-ГЕРАСИМЕНКО; асист. кафедри цивільного права №1
Р. М. ЗАМУРАВКІНІЙ; асист. кафедри земельного та аграрного права Я. О. САМСОНОВІЙ; асист.
кафедри державного будівництва А. О. НОВАК; ст. викладачу кафедри державного будівництва
Л. В. ЧЕЛОМБИТЬКО; асист. кафедри фінансового права Н. А. МАРИНІВ; асист. кафедри
криміналістики Д. В. ЗАТЕНАЦЬКОМУ; асист. кафедри історії держави і права України та зарубіжних
країн А. А. кизи ОМАРОВІЙ.
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Стипендія Президента України // Vivat lex!. – 2018. – 30 трав.
Відповідно до наказу М-ва освіти і науки України № 337 від 17.04.2018 р. призначено
академічні стипендії Президента України студентам НЮУ ім. Ярослава Мудрого на ІІ семестр
2017/2018
н. р.:
Т. ГАРМАШ,
Л. КАТЕРИНЮК,
С. ЛАШИНУ,
С. РУБЦОВУ,
К. ТВЕРЕЗОВСЬКІЙ.
Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої
освіти та аспірантам : розпорядж. Кабінету Міністрів України від від 6 червня 2018 р. № 391-р //
Урядовий кур’єр. – 2018. – № 109; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. вебпортал. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-2018-%D1%80 (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Академічну стипендію на II семестр 2017/2018 навчального року призначено курсантці
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Г. І. МИХАЙЛОВІЙ.

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік : постанова
Верховної Ради України від 11 лип. 2018 р. № 2503-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. –
№ 37. – Ст. 278; Те саме // Голос України. – 2018. – № 132; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна
Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-19 (дата
звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
Премію за 2017 рік присуджено канд. юрид. наук, асист. кафедри кримінального права №1
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Н. В. НЕВІДОМІЙ за роботу “Вчинення злочину організованою групою”.

Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : Указ
Президента України від 25 лип. 2018 р. № 215/2018 // Офіційний вісник Президента України. – 2018. –
№ 19. – Ст. 316; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2018 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
Строком на один календарний рік стипендію призначено одній із переможців – курсантці
НЮУ ім. Ярослава Мудрого Т. КОЖЕМ’ЯЦІ.

Пионеры третьего тысячелетия : рейтинг информ. и деловой активности // Губерния. Регион.
Украина. Мир. – 2018. – № 1/2. – С. 25 ; № 3. – С. 23 ; № 4/5. – C. 15 ; № 6. – С. 36 ; № 7/8. – С. 25 ; № 9. –
С. 13.
В 2000 р. на зборах керівників найбільш тиражованих засобів масової інформації Харківщини,
скликаних Харківським прес-клубом, було розпочато рейтинг інформаційної та ділової активності
“Піонери ІІІ тисячоліття”. У щомісячних підсумках рейтингу – ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого
В. Я. ТАЦІЙ (№ 1/2 – № 4/5: 17-а позиція; № 6: 12-а позиція; № 7/8; № 9: 13-а позиція).

Кращий на Всеукраїнському конкурсі // Vivat lex!. – 2018. – 22 січ.
Переможцем І Всеукраїнського конкурсу молодих вчених на кращу наукову роботу з проблем
службового права в секції “Наукова робота молодого вченого” став доц. кафедри адміністративного
права С. А. ФЕДЧИШИН.

Краще правниче видання // Vivat lex!. – 2018. – 4 квіт.
У Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання у номінації “Монографії” робота “Правові
засади використання рослинного світу” асист. кафедри екологічного права Е. Є. ТУЛІНОЇ посіла ІІІ
місце.

Онищенко О. Перші підсумки вступної кампанії / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2018. – 11–
17 серп. (№ 29).
Університет лідирує за об’єктивними показниками // Vivat lex!. – 2018. – 3 верес.
Інформаційна система “Вступ. ОСВІТА.UA” уклала перший рейтинг закладів вищої освіти за
результатами вступної кампанії у 2017 році. При складанні рейтингу використані дані з Єдиної державної
бази з питань освіти.
До рейтингу в розділі “Середній бал ЗНО на бюджет” увійшов Полтавський юридичний інститут
НЮУ ім. Ярослава Мудрого (8 місце).
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Консолідований рейтинг вузів України 2018 року [Електронний ресурс] //
Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741 (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Университет имени Каразина вошел в тройку лучших вузов страны // Время.
– 2018. – 21 июля (№ 79). – С. 1.
Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вищих навчальних
закладів України 2018 року.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України
використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги
навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких
використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Місце НЮУ ім. Ярослава Мудрого: у загальному рейтингу – 42; Топ-200 Україна – 16;Scopus – 149;
Бал ЗНО на контракт – 23. Підсумковий бал – 188.

Ukraine [Електронний ресурс] // Ranking Web of Universities. – Режим доступу:
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine (дата звернення: 16.11.2017). – Назва з
екрана.
Міжнародний рейтинг “Вебометрикс” – ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами
сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених
на сайт файлів (тобто змістовну та інформаційну активність сайту ВНЗ).
У рейтинговій таблиці “Вебометрикс” НЮУ ім. Ярослава Мудрого на 58-му місці.

Рейтинг університетів і науково-дослідних інститутів [Електронний ресурс]
// Бібліометрика української науки / Центр дослідж. соц. комунікацій. – Режим
доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і використовуються в
якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності їх дослідницької діяльності.
Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів університетам і науково-дослідним
інститутам.
У рейтинговій таблиці університетів і науково-дослідних інститутів НЮУ ім. Ярослава Мудрого
займає 17-е місце з індексом Гірша 69.

Рейтинг наукових колективів [Електронний ресурс] // Бібліометрика української науки / Центр
дослідж. соц. комунікацій. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kollectivy
(дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
У рейтинговій таблиці наукових колективів представлені: кафедра криміналістики (57 місце, індекс
Гірша 28), кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права (112 місце, індекс Гірша 22), кафедра
філософії (130 місце, індекс Гірша 21), кафедра економічної теорії (147 місце, індексГірша 19) та наукова
бібліотека (680 місце, індекс Гірша 4) НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Гончарова Н. Уважаемый Василий Яковлевич! / Н. Гончарова // World city. – 2018. – № 9. –
С. 15.
Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України. – 2018. – 1–18 січ.
(№ 1/2). – С. 2
День народження ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЯ.

Вячеслав Іванович Борисов : до 75-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-педагог. і громад.
діяльності / Нац. акад. прав. наук України ; упоряд.: В. С. Батиргарєєва, Д. П. Євтєєва, Г. С. Крайник. –
Харків : Право, 2018. – 116 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).
Вітаємо! // Vivat lex!. – 2018. – 13 лют.
Борисов Вячеслав Іванович : вітання з нагоди 75-річчя від дня народження та 45-річчя науковопедагогічної і громадської діяльності // Юридичний вісник України. – 2018. – 2–8 лют. (№ 5). – С. 2.
Ювілей академіка Національної академії правових наук України Вячеслава Борисова (до 75річчя від дня народження) // Право України. – 2018. – № 2. – С. 269–273.
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Ювілей видатного вченого-правознавця, академіка НАПрН України Вячеслава Івановича
Борисова // Проблеми законності: зб. наук. пр. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 183–187.
Про відомого фахівця в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права,
соціології кримінального права, міжнародного кримінального права, дир. НДІ вивч. проблем злочинності ім.
акад. В. В. Сташиса НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. кафедри кримінального права № 1, засл.
юриста України В. І. БОРИСОВА.

Пенська А. Історії успіху. У фокусі - викладачі // Vivat lex!. – 2018. – 19 бер. – С. 3.
Про доц. кафедри кримінального права № 1 О. В. ХАРИТОНОВУ.

Вітаємо! // Vivat lex!. – 2018. – 18 черв.
70-річчя асист. кафедри цивільного процесу О. І. СЕМЕНЦЯ.

Лукаш С. Ю. Учитель і колега: спасибі за те, що Ви є... / С. Ю. Лукаш, підгот. А. Чернуха //
Vivat lex!. – 2018. – 18 черв.
Інтерв’ю з доц. кафедри конституційного права, канд. істор. наук С. Ю. ЛУКАШЕМ.

Дахова І. І. “Пишаюся тим, що викладаю у такому університеті” / І. І. Дахова, А. Пенська //
Vivat lex!. – 2018. – 18 черв.
Інтерв’ю із викладачем І. І. ДАХОВОЮ.

Цими днями святкують День народження // Юридичний вісник України. – 2018. – 13–19 лип.
(№ 28). – С. 2
День народження проректора з наукової роботи, акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф., засл.
діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України А. П. ГЕТЬМАНА.

Ректор Університету – почесний доктор Університету Миколаса Ромеріса // Vivat lex!. – 2018. –
8 жовт.
МОНКЕВІЧЮС А. вручив В. Я. ТАЦІЮ мантію та відзнаку почесного доктора Університету
Миколаса Ромеріса.

Герой України // Vivat lex!. – 2018. – 11 трав.
Випускникові університету (2012 р.) полковнику прикордонної служби України Є. ПІКУСУ присвоєно
звання Герой України (посмертно).

Ім’я Героя житиме в пам’яті колег // Vivat lex!. – 2018. – 3 верес.
На честь випускника НЮУ ім. Ярослава Мудрого Героя України (посмертно), полковника
прикордонної служби України Є. ПІКУСА названо військовий підрозділ.

Вахта пам’яті // Vivat lex!. – 2018. – 3 верес.
Турнір із волейболу, присвячений пам’яті тренера і судді з волейболу республіканської категорії, зав.
кафедри фізичного виховання НЮУ ім. Ярослава Мудрого (1963-1965) А. М. КРИТОВА.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій
[та ін.]. – Харків : Право, 2018. – Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. – Зі
змісту: Ольховський В. О. Бокаріус Микола Миколайович / В. О. Ольховський, В. Ю. Шепітько. –
С. 53–55; Коновалова В. О. Гродзинський Моріц Маркович / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько –
С. 143–144; Коновалова В. О. Журавель Володимир Андрійович / В. О. Коновалова. – С. 281–282.
Про видатних українських вчених-правознавів, викладачів НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Ривлін Абрам Львович : біобібліогр. (до 125-річчя від дня народж.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого ; уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал. – Харків : Право, 2018. – 28 с. – (Харківська школа
кримінального процесуального права).
Про відомого українського правознавця, д-ра юрид. нак, проф., дослідник питань організації діяльності
суду і прокуратури та перегляду вироків у кримінальному процесі А. Л. РИВЛІНА.
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] //
Освіта.ua : освіта в Україні. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/guide/431/ (дата звернення: 16.11.2018).
– Назва з екрана.
Про затвердження Статуту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
[Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 25 черв. 2018 р. № 688 // Міністерство
освіти
і
науки
України
:
[офіц.
сайт].
–
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b3/cb6/20c/5b3cb620c8708911718374.pdf (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Про проведення акредитаційної експертизи у Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : наказ М-ва освіти і науки України від 08 лют. 2018 р. № 117Л // Міністерство освіти і науки України : [офіц. сайт]. – Режим доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5a7/d65/81e/5a7d6581eed8b629787862.pdf (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародне право
082 (293) Міжнародне право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Тацій В. Я. Звітна доповідь ректора Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого Василя Яковича Тація про виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки
України за 2017 рік на конференції трудового колективу 5 січ. 2018 р. / В. Я. Тацій ; М-во освіти і
науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого,
2018. – 132 с.
Національний юридичний університет відомий далеко за межами України // World city. – 2018.
– № 13. – С. 74–77.
Про історію та сучасний стан одного з найкращих юридичних закладів вищої освіти України –
НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Во главе Конституции // Юрид. практика. – 2018. – 27 февр. (№ 9). – С. 4 : фотогр.
Обрано Голову Конституційного Суду України // Vivat lex!. – 2018. – 27 лют.
На спеціальному пленарному засіданні Головою Конституційного Суду України обрано випускника
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України С. В. ШЕВЧУКА.

Комаров В. В. Роки самоствердження університету : [інтерв'ю] / В. В. Комаров, О. Муравйова //
Vivat lex!. – 2018. – 23 квіт.
Інтерв’ю проректора з навчально-методичної роботи В. В. КОМАРОВА з нагоди 30-річчя діяльності
на цій посаді, а також висвітлено певні історичні події з розвитку університету.

Тацій В. Я. Харківська школа кримінального права: біографічна довідка [Електронний ресурс]
/ В. Я. Тацій, О. В. Харитонова // Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. –
Харків, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 227–231. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/07/19_Tatsiy.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
Історія Харківської школи кримінального права нерозривно пов’язана з історією кафедр кримінального
права НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад // Время. – 2018. – 15 мая (№ 52). – С. 3.
Генкин А. Владимир Гройсман: “Мы начали возвращать справедливость” / А. Генкин // Время.
– 2018. – 19 мая (№ 54). – С. 2.
Пивень А. Премьер похвалил главу Харьковской области / А. Пивень // Вечерний Харьков. –
2018. – 19 мая (№ 053). – С. 4.
Ушаков О. Володимир Гройсман: “Ми починаємо відновлювати зростання” / О. Ушаков //
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Слобідський край. – 2018. – 22 трав. (№ 40). – С. 2–3.
У бібліотеці НЮУ ім. Ярослава Мудрого пройшла колегія Міністерства соціальної політики України
за участі Прем’єр-міністра України В. ГРОЙСМАНА.

Третьяков А. Правник із Беверлі Хіллз : [інтерв'ю] / А. Третьяков // Український юрист. – 2018. –
№ 6. – С. 42–45.
Про випускника НЮУ ім. Ярослава Мудрого (факультет підгот. кадрів для М-ва закордон. справ
України), партнера “ТіСіЕм Груп Україна”, який займається адвокатською практикою у Лос-Анджелесі,
США, А. ТРЕТЬЯКОВА.

Проценко М. Вибір майбутнього: які професії популярні та скільки коштує навчання у
харківських вишах / М. Проценко // Слобідський край. – 2018. – 12 лип. (№ 56). – С. 1, 4–5.
НЮУ ім. Ярослава Мудрого займає 8 місце у ТОП-10 вишів Харкова, а вартість навчання у цьому році
стартує від 10 700 гривень.

Таций В. Я. Объективно. Университет имени Ярослава Мудрого / В. Я. Таций, спецкор
А. Генкин // Время. – 2018. – 9 авг. (№ 87). – С. 2.
Про вступ та підготовку студентів у НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

У Харкові вітали майбутніх юристів // Юридичний вісник України. – 2018. – 31 серп.–13 верес.
(№ 35/36). – С. 12.
Урочистості з нагоди початку нового навчального року в Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава
Мудрого.

Пишаємося своїми випускниками // Vivat lex!. – 2018. – 20 верес.
До Верховного Суду на посаду судді касаційного адміністративного суду призначено випускницю НЮУ
ім. Ярослава Мудрого В. Е. МАЦЕДОНСЬКУ.

ІІ Харківський міжнародний юридичний форум [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим
доступу: https://legalforum.nlu.edu.ua/ (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
Про проведення Харківського міжнародного юридичного форуму : розпорядж. Кабінету
Міністрів України від 19 верес. 2018 р. № 656-р // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 178; Те саме
[Електронний ресурс] // Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконачої влади України. – Режим
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-provedennya-harkivskogo-mizh (дата звернення: 16.11.2018). –
Назва з екрана; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2018-%D1%80 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з
екрана.
ІІ Харьковский международный юридический форум // Юридическая практика. – 2018. –
25 сент. (№ 39). – С. 3.
Генкин А. Юридический форум открыл международный сезон на Харьковщине / А. Генкин // //
Время. – 2018. – 28 сент. (№ 103). – С. 2.
Бондар М. Розвиток права в умовах цифрової економіки: У Харкові пройшов міжнарожний
юридичний форум / М. Бондар // Юридичний вісник України. – 2018. – 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). – С. 2–
3.
Ковальський В. Юридична освіта – проблема не відомча, а загальнонаціональна
/ В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2018. – 28 верес. – 4 жовт. (№ 39). – С. 2–3.
Буренко О. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум відбувся / О. Буренко // Vivat lex!. –
2018. – 8 жовт.
Іваніна М. ІІ Харківський міжнародний юридичний форум: події та факти / М. Іваніна, А.
Чернуха // Vivat lex!. – 2018. – 8 жовт.
Уряд підтримав проведення на постійній основі Харківського міжнародного юридичного форуму.
Функції головного організатора щодо підготовки та проведення форуму здійснюватиме НЮУ ім. Ярослава
Мудрого.
У 2018 р. співорганізаторами форуму виступали: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України,
Харків. обл. держ. адміністрація за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Фонд Конрада Аденауера, Міжнародний
Вишеградський фонду та Уряду Нідерландів, а також українських і міжнародних громадських організацій –
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Харків. обл. фундації “Громадська альтернатива”, Харків. юрид. товариства, ГО “Сфера”, словацької
неурядової організації SME SPOLU, Глобальної асоціації дослідників бізнесу і прав людини, а також
професійної правничої спільноти – Національної асоціації адвокатів України, юридичних фірм “Василь
Кісіль і партнери”, “Шкребець і партнери”, “Esquires” та “Juscutum”.
Спеціальною темою цьогорічного форуму обрано розвиток права в умовах цифрової економіки. В
роботі чотирьох панельних дискусій беруть участь відомі дослідники та практики із США, Німеччини,
Італії, Швейцарії, Литви, Естонії, Польщі й інших держав (загалом 20 країн), судді Конституційного суду
України та Верховного суду, співробітники представництва ЄС, місій ОБСЄ й ОСЕР, інших організацій.
Заплановані тренінги з актуальних питань корпоративного права та права інтелектуальної власності,
серія майстер-класів із прав людини та гендерної рівності, зустрічі з представниками Уряду, органів
юстиції і прокуратури.

Таций В. Я. Проступок – далеко не преступление : [интервью] / Василий Таций ; беседовал
Аркадий Генкин // Время. – 2018. – 28 июня (№ 69/70). – С. 6.
Позиція науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого щодо законопроету № 7279-д “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень”.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців
тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи ” та
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення
абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа
про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) : від 27.02.2018 р. № 16/2018 // Вісник Конституційного суду України. – 2018. – № 2. – С. 70 ; Те саме // Офіційний вісник
України.
–
2018.
–
№ 37.
–
Ст. 1314.
–
Електрон.
аналог:
режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-18 (дата звернення: 16.11.2018).
При прийнятті рішення досліджувались позиції висловлені науковцями НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
[Електронний
ресурс]
//
GoogleАкадемия.
–
Режим
доступу:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gpgh7IMAAAAJ&hl=ru (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Бібліометричний профіль НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Google Scholar.
Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого – eNULAUIR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nlu.edu.ua/ (дата звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Електронний університетський репозитарій eNULAUIR містить понад 14 тис. цифрових копій праць
науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Ресурс постійно оновлюється та має статус повноцінного
електронного видання (ISSN 2311-9012).

Гусев П. Норвежцы предложили свою систему ресоциализации / П. Гусев // Вечерний Харьков. –
2018. – 26 апр. (№ 045). – С. 6.
В НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся круглий стіл, на якому обговорювалося впровадження
ресоціалізації засуджених за норвезькою системою.

Рада почесних членів Honoris causa // Право України. – 2018. – № 1. – С. 2–8 ; № 2. – С. 2–4.
Співголовою Ради є д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. ТАЦІЙ.
Члени Ради: д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Ю. БИТЯК, д-р юрид. наук, проф., акад.
НАПрН України В. БОРИСОВ, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. ГОНЧАРЕНКО, д-р юрид.
наук, проф., акад. НАПрН України О. КРУПЧАН, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М. ПАНОВ,
д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України А. СЕЛІВАНОВ, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України
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В. ТИХИЙ.
Редакційна колегія: д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України Ю. БАРАБАШ, д-р юрид. наук,
проф., акад. НАПрН України Ю. БАУЛІН, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України А. ГЕТЬМАН, д-р
юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Н. ГУТОРОВА, канд. юрид. наук, доц. О. ДРОЗДОВ, д-р юрид.
наук, проф., акад. НАПрН України В. ЄРМОЛАЄВ, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України
В. ЖУРАВЕЛЬ, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О. КАПЛІНА, д-р юрид. наук, доц.
О. КІБЕНКО, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. КОМАРОВ, д-р юрид. наук, проф., акад.
НАПрН України М. КУЧЕРЯВЕНКО, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України Д. ЛУК’ЯНОВ, канд.
юрид. наук, доц. Д. ЛУСПЕНИК, д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України С. МАКСИМОВ, д-р юрид.
наук, проф. Л. МОСКВИЧ, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. ПЕТРИШИН, д-р юрид. наук,
проф., чл.-кор. НАПрН України С. СЕРЬОГІНА, д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України
В. ШЕПІТЬКО.
До Ради колективних членів входить НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Гетьман А. П. Університет – рівноправний член світової наукової спільноти / А. П. Гетьман,
розмову вела О. Муравйова // Vivat lex!. – 2018. – 30 трав.
Про розвиток наукової діяльності в НЮУ ім. Ярослава Мудрого розповідає проректор із наукової
роботи А. П. ГЕТЬМАН.

Стрельник И. Где теперь хранить труп перед похоронами? / И. Стрельник // Вечерний Харьков. –
2018. – 15 марта (№ 028). – С. 1–3.
Свій коментар дає екс-доцент НЮУ ім. Ярослава Мудрого, адвокат А. ТАРАСЕНКО.

Ковальський В. Українські реформи: внесок юристів / В. Ковальський // Юридичний вісник
України. – 2018. – 5–11 жовт. (№ 40). – С. 2–3.
Урочисті збори НАПрНУ з нагоди 25-річчя з дня заснування.

Гран-Прі міжнародної виставки // Vivat lex!. – 2018. – 4 квіт.
Переможців названо //Освіта. – 2018. – 4–11 квіт. (№ 11/12). – С. 6–7.
Виставка “Сучасні заклади освіти” за своїм фаховим науковим рівнем,
представництвом учасників усіх ланок освіти, змістовністю науково-практичної та
ділової програми з важливих та актуальних питань галузі освіти та кількістю
відвідувачів визнана найбільш рейтинговою та масштабною в Україні.
На ІХ Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2018” (15–17 берез. 2018 р.,
м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав Гран-Прі “Лідер вищої освіти”.

Золота медаль за “Інноватику в сучасній освіті” // Vivat lex!. – 2018. – 29 жовт.
“Інноватика в сучасній освіті” – професійний форум освітніх, наукових і науковотехнічних інновацій в Україні, де широко представлені інноваційні досягнення в галузі
освіти, у якому взяли участь понад 600 представників із 25 регіонів україни та 9 країн
світу.
На Х міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті” (23–25 жовт. 2018 р.,
м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого нагороджено золотою медаллю та дипломом у
номінації “Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення”.

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua
(дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.
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Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого [Електронний ресурс] // GoogleАкадемия. – Режим доступу:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_sdjdJIAAAAJ&hl=ru
(дата
звернення:
16.11.2018). – Назва з екрана.
Бібліометричний профіль НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Google Scholar.
Знаний гість // Vivat lex!. – 2018. – 11 трав.
До наукової бібліотеки завітав Голова Вищої ради правосуддя І. М. БЕНЕДИСЮК.

Читай! Формат не має значення // Vivat lex!. – 2018. – 11 трав.
Підбито підсумки конкурсу “Читач року” під гаслом “Читай! Формат не має значення!”,
організований науковою бібліотекою, Студентським сенатом за підтримки ректорату й профспілкового
комітету. Нагороди отримали: “Почесний читач бібліотеки 2018” – доц. кафедри конституційного права
С. Ю. ЛУКАШ; “Наукова діяльність” – доц. кафедри цивільного процесу Н. Ю. САКАРА; “Освітня
діяльність” – студент М. ЖИЖДА; “Художня література” – студент В. ЧУМАК; “За активну участь у
житті бібліотеки” – студент В. ТУРОВ.

Наукову бібліотеку поповнила унікальна колекція // Vivat lex!. – 2018. – 18 черв.
Секретар Харківської міської ради О. М. НОВАК і депутат Харківської
Г. М. МИХАЙЛОВ подарували НБ унікальну літературу про Харків та інші міста України.

міської

ради

Пасмор Н. П. Довгоочікуваний подарунок // Vivat lex!. – 2018. – 20 верес.
Наукова біблоітека отримала благодійне пожертування від меценатів та спонсорів – книжковий
сканер METIS EDS ALPHA.

Балагай І. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек / І. Балагай // Vivat lex!. – 2018. – 8 жовт.
Колектив наукової бібліотеки привітали Перший проректор Ю. П. БИТЯК, перший заступник голови
Асоціації випускників, проректор з навчальної роботи Ю. Г. БАРАБАШ, виконавчий директор Асоціації
випускників А. О. БУЛГАКОВ.

VIVAT LEX! = Хай живе закон! : газ. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава
Мудрого”. – 1999, вересень – . – Харків, 2018. – № 1–13. – Електрон.
аналог: режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 17.11.2018). –
Назва з екрана.
Іваніна М. Відзначено кращих “літописців” / М. Іваніна // Vivat
lex!. – 2018. – 23 квіт.
Чернуха А. Журналістика – це особливий стан душі / А. Чернуха // Vivat lex!. – 2018. – 18 черв.
Газета НЮУ ім. Ярослава Мудрого “Vivat lex!” стала переможцем ІХ міського конкурсу-форуму
університетських газет “Літопис” у номінації “За висвітлення доброчинності та волонтерського руху” і
“Під вітрилами творчості”.
З нагоди Дня журналіста України відбулися урочисті збори, на яких урочисто було нагороджено
студентів, викладачів, співробітників НЮУ ім. Ярослава Мудрого та дописувачів газети.
Переможцями за номінаціями стали: “Вірш” – студентка Д. ЯРИТЕНКО; “Студентська стаття
від першокурсника” − студентка А. АНДРЄЄВА; “Студентський матеріал про гуртожиток” −
студентка Ю. ПОЛТАВЕЦЬ; “Висвітлення життя інституту” – заст. начальника військ.-юрид. ф-ту з
роботи з особовим складом Ю. В. ШУБІН; “Слово викладача” – доц. кафедри кримінального права №1
О. В. ХАРИТОНОВА; “Волонтерський рух” – заст. дир. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції України
В. Ф. ОБОЛЕНЦЕВ.
Переможцями у творчих конкурсах стали: “Історія однієї вишиванки” − студентка В. БАБІЙЧУК;
фотоконкурс “Я – частина української культури” − зав. сектору наукової бібліотеки О. РІЯКА.
У конкурсі серед факультетів на краще висвітлення життя факультету переможцем став
факультет адвокатури.
За активну участь у житті газети та за багаторічну плідну співпрацю нагороджено: головного
спеціаліста відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального
управління в Харківській області О. В. НОЧОВКІНУ; начальника прес-служби А. О. ШПАКА; зав.
студентського клубу Палацу студентів О. М. МОЇСЕЄНКА; тренера секції легкої атлетики
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Л. В. РОМАНЕНКО; дир.. наукової бібліотеки Н. П. ПАСМОР; зав. відділу наукової бібліотеки І. В. БОВУ;
голову профспілкового комітету первинної профспілкової організації В. Г. БІЛИК; керівника Юридичної
клініки В. П. ЯНИШЕНА; фотографа університету О. І. СЕМЕНЦЯ; доц. кафедри культурології
В. М. ПИВОВАРОВА, а також найактивніших студкорів: С. ЛАШИНА, А. ПЕНСЬКУ, А. СЛАВУ,
Д. ПІКАША.

Оболенцев В. Ф. Людяність найбільше проявляється у важкі часи : [інтерв'ю] / В. Ф. Оболенцев
// Vivat lex!. – 2018. – 13 лют.
Волонтерська діяльність викладачів НЮУ ім. Ярослава Мудрого, які вкотре відправили вантаж із
допомогою для українських захисників у зону АТО.
“Хвилюючі миттєвості буття” – доторкніться до прекрасного // Vivat lex!. – 2018. – 13 лют.
У галереї навчально-бібліотечного комплексу почала роботу нова виставка “Хвилюючі миттєвості
буття”.

Чернуха А. НЮУ має талант / А. Чернуха // Vivat lex!. – 2018. – 4 квіт.
Конкурс талантів серед студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Пивень А. В центре города пройдет парад оркестров / А. Пивень // Вечерний Харьков. – 2018. –
21 апр. (№ 043). – С. 3.
Борец К. Что запланировано ко Дню победы / К. Борец // Вечерний Харьков. – 2018. – 3 мая
(№ 047). – С. 2.
В День памяти и примерения митрополит Онуфрий посетил концерт во Дворце студентов
юридического университета // Харьковские Епархиальные Ведомости. – 2018. – Май (3 5). – С. 4.
Концерт для ветеранів, присвячений Дню пам’яті та примирення й Дню Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні, пройшов 8 травня у Палаці студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Повітряні мандри перлинами Alma Mater // Vivat lex!. – 2018. – 8 жовт.
У НБК НЮУ ім. Ярослава Мудрого триває персональна виставка світлопису “Повітряні мандри
перлинами Alma Mater” доц. кафедри криміналістики В. БІЛОУСА.

Столбецов О. Соперники оказали серьезное сопротивление чемпионам / О. Столбецов //
Вечерний Харьков. – 2018. – 27 февр. (№ 022). – С. 7.
Столбецов О. В харьковском дерби железнодорожники победили юристов / О. Столбецов //
Вечерний Харьков. – 2018. – 6 марта (№ 025). – С. 7.
Зубов В. Спорт: редкий мяч не долетит до середины Ивановки / В. Зубов // Время. – 2018. –
8 марта (№ 24). – С. 8.
Столбецов О. Соперники дали бой фаворитам / О. Столбецов // Вечерний Харьков. – 2018. –
13 марта (№ 027). – С. 7.
Зубов В. Валейбол: а тепер – игра на выбывание / В. Зубов // Время. – 2018. – 20 марта (№ 31). –
С. 8.
Столбецов О. Юристы не смогли противостоять «Новатору» / О. Столбецов // Вечерний
Харьков. – 2018. – 27 марта (№ 033). – С. 7.
Зубов В. Валейбол: вот тебе и дебютант / В. Зубов // Время. – 2018. – 31 марта (№ 36). – С. 8.
Грудневый В. Волейбол: последние аккорды апреля / В. Грудневый // Время. – 2018. –
28 апр. (№ 47). – С. 8.
Грудневый В. Волейбол: полтавская битва – за нами / В. Грудневый // Время. – 2018. –
2 окт. (№ 104). – С. 8.
Про участь волейбольної команди “Юракадемія” у чоловічій Суперлізі.

Зубов В. Шахматы: Анне и бронза к лицу / В. Зубов // Время. – 2018. – 21 апр. (№ 44). – С. 8.
Про представників шахового клубу “Юракадемія” А. УШЕНІНУ (завоювала бронзову медаль на
жіночому чемпіонаті Європи), Є. ДОЛУХАНОВУ, П. ЕЛЬЯНОВА.
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Джерелій В. В. Волейболісти вшанували пам’ять О. Мартиненка // Vivat lex!. – 2018. – 4 квіт.
Відбувся ІІІ Всеукраїнський турнір з волейболу пам’яті Олександра Мартиненка.

У фокусі – Олександр Гвоздик / підгот. А. Чернуха // Vivat lex!. – 2018. – 18 черв.
Ексклюзивне інтерв’ю тимчасового чемпіона світу за версією WBC у вазі до 79,4 кг, випускника
університету О. ГВОЗДИКА.
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