Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік: постанова
Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України – 2019. – № 5, С. 12, Ст. 37
Присудити премію ВР Трихліб К. О., канд. юрид. наук, ас. каф. за роботу «Гармонізація законодавства
України і законодавства ЄС: наближення загально правової термінології»

Нагороди до Дня науки // Vivat lex!. – 2019. – 29 трав.
Науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відзначені нагородами до
Дня науки.
Подякою Міністерства освіти та науки України нагороджено: Г. В. БЕРЧЕНКО, канд. юрид. наук,
доцента каф. конституційного права України; О. Ю. БИТЯКА, канд. юрид. наук, доц. каф. господ. права;
Л. В. ЛЕЙБУ, ученого секретаря, канд. юрид. наук, доц. каф. земельного та аграрного права; Ю. А. ЧУПРИНУ,
нач. від. наук. дослід.; О. М. ЯРОШЕНКА, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. трудового права;
Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації: Б. М. ГОЛОВКІНА, д-р юрид. наук,
доц., зав. каф. кримінології та кримінально-виконавчого права
Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації: Є. А. ГЕТЬМАНА, д-р юрид. наук, проф.
каф. міжнарод. приватного права та порівняльного правознавства, головного наук. співробітника відділу
координації наук. досліджень НАПрНУ;
Грамотою Харківської обласної ради: В. Л. ЯРОЦЬКОГО, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. цивільного
права №2;
Подякою голови Харківської обласної ради: Г. В. АНІСІМОВУ, канд. юрид. наук, доц. каф. екологічного
права; В. В. РЕЧИЦЬКОГО, канд. юрид. наук, доц. каф. конституційного права України;
Почесною грамотою виконавчого комітету Харківської міської ради: В. І. БОРИСОВУ, канд. юрид. наук,
проф., зав. каф. цив. права №1; Т. Б. ВІЛЬЧИК, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. адвокатури;
Подякою Харківського міського голови: Л. М. ДЕМИДОВУ, д-р юрид. наук, проф. каф. кримінального
права; В. П. ЯНИШЕНА, канд. юрид. наук, доц. каф. цивільного права № 1, керівника Юридичної клініки
Університету.
Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації:
Д. О. БІЛІНСЬКОГО, д-р юрид. наук, доц. каф. фінансового права; Л. О. ГОЛУБНИЧУ, д-р пед. наук, проф. каф.
іноземних мов №3; О. Р. ДАШКОВСЬКУ, д-р юрид. наук, проф. каф. теорії і філософії права; В. С. МІЛАШ, д-р
юрид. наук, проф. каф. господарського права; В. Я. НАСТЮКА, д-р юрид. наук, проф., зав. каф.
адміністративного права та адміністративної діяльності.
Подякою директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації:
І. О. БИЛЯ-САБОДАШ, канд. юрид. наук, доц. каф. теорії і філософії права; І. О. ЗІНЧЕНКО, канд. юрид. наук,
доц. каф. кримінального права №2; Б. С. МОХОНЧУКА, канд. юрид. наук, ас. каф. конституційного права
України; Н. Б. ПИСАРЕНКО, канд. юрид. наук, доц. каф. адміністративного права; С. А. ФЕДЧИШИНА, канд.
юрид. наук, доц. каф. адміністративного права; Т. А. ЦУВІНУ, канд. юрид. наук, доц. каф. цивільного процесу.
Призначено стипендію Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки у номінації
«Правознавство. Стипендія імені В. П. Маслова» для провідних науковців – М. П. КУЧЕРЯВЕНКУ, першому
віце-президенту, акад. НАПрнУкраїни, д-р юрид. наук, проф., зав. каф. фінансового права.

Кращі автори ЮВУ – 2019 // Юридичний вісник України. – 2020. – 1–23 січ. (№ 1–2). – С. 6–7.
Кваліфікаційний рейтинг авторів газети “Юридичний вісник України” 2019 р. Серед кращих у
номінації:
“Високопрофесійне коментування правових норм та інститутів” – доц. каф. цивільного права № 1
НЮУ імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, чл. науково-консультативної ради при Верховному Суді
О. ПЕЧЕНИЙ зі статтею – ”Набувальна давність: міфи і реалії”, (ЮВУ. – № 18–20)

Вітаємо і пишаємося! // Vivat lex!. – 2019. – 26 квіт.
Вітання науковців Університету – лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 2018
року!
Указом Президента України №110/2019 присуджено Державну премію України в галузі науки і
техніки 2018 року за роботу «Правова доктрина України»:
БАРАБАШУ Ю. Г. – д-р юрид. наук, проректорові НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
КУЧЕРЯВЕНКУ М. П. – д-р юрид. наук, зав. каф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
ШЕПІТЬКУ В. Ю. – д-р юрид. наук, зав. каф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
ШИЛО О. Г. – д-р юрид. наук, зав. каф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
ПРИЛИПКУ С. М. – д-р юрид. наук, проф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
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СЕЛІВАНОВУ А. О. – д-р юрид. наук, пост. представникові Верх. Ради України у Конституційному
Суді України.

215 років університету // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
Під час урочистого засідання вченої ради НЮУ ім. Ярослава Мудрого, з нагоди 215-річчя з дня
заснування університету були відзначені почесними нагородами:
Грамотою Харківської обласної ради: Б. М. ГОЛОВКІН, зав. каф. кримінології та кримінальновиконавчого права; О. В. ПЕТРИШИН, президент НАПрнУ, завідувач кафедри теорії і філософії права
НЮУ імені Ярослава Мудрого; І. В. СПАСИБО-ФАТЄЄВА, проф. каф. цивільного права № 1.
Подякою Харківської обласної ради: О. В. СЕНАТОРОВА, доц. каф. міжнародного права;
В. В. ШЕХОВЦОВ, заст. директора Ін-ту прокуратури та кримінальної юстиції.
Почесною Грамотою виконкому Харківської міської ради: С. Г. СЕРЬОГІНА, зав. каф. держ.
будівництва; В. Ю. ШЕПІТЬКО, зав. каф. криміналістики.
Подякою Харківського міського голови: О. Ю. КУЗНЕЦОВА, зав. каф. іноз. мов № 3;
Л. І. ЛЕТНЯНЧИН, доц. каф. конституційного права України; О. В. ПОПРОШАЄВ, зав. каф. фізичного
виховання № 1.
Орденом НЮУ ім. Ярослава Мудрого ІІ ступеня: Ю. П. БИТЯК, перш. проректор НЮУ ім. Ярослава
Мудрого.
Орденом НЮУ ім. Ярослава Мудрого ІІІ ступеня: Т. М. СЛІНЬКО, зав. каф. конституційного права
України; М. П. ТРЕБІН, проф., зав. каф. соціології та політології; М. П. КУЧЕРЯВЕНКО, зав. каф.
фінансового права; Л. М. ДЕМИДОВА, проф. каф. кримінального права № 1; Л. С. ЛУЦЕНКО, зав. каф.
фізичного виховання № 2.
Почесною грамотою НЮУ ім. Ярослава Мудрого: О. В. БАБАЄВА, ас. каф. кримінального процесу
та ОРД; О. І. БОРИСЕНКО, спеціаліст І категорії редакційно-видавничого відділу; Д. О. ВОВК, доц. каф.
теорії і філософії права; О. В. ВОЛЯНСЬКА, доц. каф. соціології та політології; Г. Г. ГРИЦЕНКО, доц.
каф. цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юрид. ін.-ту; Ю. О. ДРУЖИНІНА, заст.
начальника планово-фінансового відділу; Ю. Ю. ЗАБУГА, ас. каф. кримінального права №1;
О. С. КАЛМИКОВА – канд. юрид. наук, ас. каф. міжнародного права; Е. А. КАЛЬНИЦЬКИЙ, доц. каф.
філософії; М. Г. КОВАЛЕНКО – ст. лаборант каф. державного будівництва; Г. С. КРАМАРЕНКО, ст.
лаборант каф. криміналістики; О. С. МАЛОХЛІБ, зав. лабораторією каф. екологічного права;
О. О. МАРЧЕНКО, доц. каф. адміністративного права; О. І. ОНУФРІЄНКО, провід. спеціаліст відділу
кадрів; А. С. РЕБРИШ, ас. каф. судоустрою та прокурорської діяльності; Я. С. РЯБЧЕНКО, доц. каф.
адміністративного права; О. Ю. САМЄЛЮК, зав. лабораторією каф. економічної теорії;
В. О. СЛІПЕНЧУК, провід. спеціаліст відділу кадрів; Т. О. СЛЮСАРЕНКО, ас. каф. культурології;
О. М. СТОЛЯРЕНКО, ст. викладач каф. фізичного виховання № 1; Г. О. СУХАР оператора цифрових
розмножувальних машин типографії; Ю. С. ТАВОЛЖАНСЬКА, ас. каф. кримінального права № 1;
Н. В. ХОМЯК, заст. головного бухгалтера; М. К. ЧЕРКАШИНА канд. юрид. наук, доц. каф. екологічного
права; О. О. ШАНДУЛА, доц. каф. адвокатури; О. В. ШПАКОВА, зав. лабораторією каф. цивільного права
№ 1; О. А. ШУМЕЙКО, доц. каф. культурології; О. В. ШУТЕНКО – канд. юрид. наук, доц. каф. цивільного
процесу;
Подякою ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого: В. В. БАРАНЧУК, ас. кафедри криміналістики;
Ю. М. БУРНЯГІНА, ас. каф. трудового права; А. Ю. ГНАТЮК, ас. каф. кримінального права та
кримінально-правових дисциплін Полтавського юрид. ін.-ту; Н. Ю. ГОРДІЄНКО, ст. лаборант каф.
соціології та політології; С. Д. ГРИЩЕНКО, інженер з техніки безпеки та пожежної охорони Ін-ту
управління та права; К. О. ГРІНЕНКО, ст. лаборант каф. історії держави і права України і зарубіжних
країн; А. Г. ДОНЕЦЬ, ас. каф. цивільного права № 1; А. С. ЗУБЕНКО, лаб. каф. економічної теорії;
О. В. КАДАНЕР, доц. каф. іноземних мов № 1; Г. В. КОВАЛЕНКО, ас. каф. філософії; Я. О. КОВАЛЬОВА,
ас. каф. адвокатури; Л. П. ЛАВРИНЕНКО, оператор ПМВ редакційно-видавничого відділу;
О. В. ЛАЗУКОВА, ас. каф. кримінального процесу; М. І. ЛЮБЧЕНКО, ас. каф. теоретико-правових
дисциплін Полтавського юрид. ін.-ту; І. М. МАЛИНОВСЬКА, ас. каф. цивільного права № 1;
О. І. МАРЧЕНКО, редактор ІІ категорії редакційного відділу газети «Vivat Lex!»; С. С. НОВОСИЛЬСЬКА,
інспектор учбового підрозділу Ін-ту управління та права; З. Д. ПАВЛЮЧЕНКО, провід. економіст плановофінансового відділу; О. О. ПЕТРИШИН, ас. каф. права Європейського Союзу; Н. О. ПОПОВА, доц. каф.
іноземних мов № 3; О. В. РАЗУМОВСЬКА, зав. лабораторією каф. культурології; П. В. РЕДІНА, ст.
лаборант каф. адміністративного права; Г. А. СЕРГЄЄВА, доц. каф. іноземних мов № 1;
О. О. СИДОРЕНКО, зав. лабораторією каф. державного будівництва; О. О. СУШИЛЬНИКОВ, лаборант
каф. фізичного виховання № 1; О. І. ТАРАН, провід. спеціаліст відділу кадрів; Д. С. ТІМОНОВА, ст.
лаборант каф. кримінального права № 1; Л. О. ТОМАРОВСЬКА, зав. лабораторією каф. філософії;
К. О. ТРИХЛІБ, ас. каф. теорії і філософії права; Ю. О. УБОЖЕНКО, спеціаліст І категорії
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бухгалтерської служби; С. Г. ФІННІК, заст. начальника відділу діловодства та архіву; О. В. ЧУМАКОВ,
ст. викладач каф. фізичного виховання № 1; А. А. ШЕВЧЕНКО, ст. лаборант каф. адміністративного
права та адміністративної діяльності; М. В. ШПАК, ас. каф. цивільного процесу; Р. М. ЩЕРБАК, ст.
викладач каф. фізичного виховання №2.

Пионеры третьего тысячелетия : рейтинг информ. и деловой активности // Губерния. Регион.
Украина. Мир. – 2019. – № 12. – С. 5.
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 підсумках рейтингу – ректор НЮУ ім. Ярослава Мудрого В. Я. ТАЦІЙ
(№ 12: 1-а позиція).

[В. М. Пивоваров – переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»] // Vivat
lex!. – 2019. – 26 груд.
Канд. філологічний наук, доцент каф. культурології НЮУ ім.. Ярослава Мудрого В. М. ПИВОВАРОВ
став переможцем ХХІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач
гуманітарних дисциплін».

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої
освіти та аспірантам : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 19 черв. 2019 р. № 445-р // Урядовий
кур’єр. – 2019. – № 118; Те саме [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/445-2019-%D1%80 (дата звернення: 07.02.2020). –
Назва з екрана.
Академічну стипендію на II семестр
НЮУ ім. Ярослава Мудрого ФОМЯКОВІЙ О. І.

2018/19

навчального

року

призначено

курсантці

Співробітники Університету нагороджені відзнаками Міністерства освіти і науки України //
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт] :
[новини за 24.06.2019]. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/новини/співробітники-університету-нагородж/
(дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.
Подякою Міністерства освіти і науки України нагороджено: з нагоди Дня науки – доц. каф.
господарського права О. Ю. БИТЯКА;
за розробку тестових завдань єдиного фахового вступного випробування та організацію навчання
основам тестології: доц. каф. міжнародного права Т. М. АНАКІНУ; доц. каф. конституційного права
І. І. ДАХОВУ; доц. каф. цивільного процесу С. О. КРАВЦОВА; доц. каф. адміністративного права
Н. Б. ПИСАРЕНКО; ас. каф. кримінального права № 1 М. А. РУБАЩЕНКА; доц. каф. трудового права
Я. В. СВІЧКАРЬОВУ; зав. каф. міжнародного права В. М. СТЕШЕНКА; директора Ін-ту управління і права
Ю. В. ТКАЧЕНКА.

Служба безпеки України нагородила співробітників та студентів Університету почесними
відзнаками // Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] :
[офіц. сайт] : [новини за 20.12.2019]. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/новини/служба-безпеки-українинагородила-сп/ (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.
Грамотою Служби безпеки України нагороджені: зав. каф. кримінального процесу та ОРД О. ШИЛО;
зав. каф. трудового права О. ЯРОШЕНКО; проф. каф. цивільного права № 1 І. СПАСИБО-ФАТЄЄВА; зав. каф.
фінансового права М. КУЧЕРЯВЕНКО; зав. каф. кримінології та кримінально-виконавчого права Б. ГОЛОВКІН;
зав. каф. адвокатури Т. ВІЛЬЧИК.
Подяку СБ України оголошено: доц. каф. кримінального процесу та ОРД С. ДАВИДЕНКО; доц. каф.
кримінального процесу А. ТУМАНЯНЦ; доц. каф. адміністративного права С. ФЕДЧИШИНУ; ас.
каф.кримінології та кримінально-виконавчого права О. НОВІКОВУ; ас. каф. трудового права О. ЛУЦЕНКО; ас.
каф. конституційного права Б. МОХОНЧУКУ; ас. каф. криміналістики В. БАРАНЧУКУ; ас. каф. земельного та
аграрного права І. КУЛЬЧІЙ; солдату К. КОТЮК; солдатові Є. УЖВІ; солдату А. ДЕМЧУК.

Вітаємо професора кафедри культурології Ларису Миколаївну Трубнікову із призначенням
державної стипендії// Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний
ресурс] : [офіц. сайт] : [новини за 03.06.2019]. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/новини/вітаємопрофесора-кафедри-культурол/ (дата звернення: 12.06.2019). – Назва з екрана.
Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва : указ
Президента України №111/2019 // Президент України : офіц. інтернет-представництво. – Режим доступу:
https://www.president.gov.ua/documents/1112019-26434 (дата звернення: 07.02.2020). – Назва з екрана.
Проф. каф. культурології заслуженому діячу мистецтв України Л. М. ТРУБНІКОВІЙ призначена
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державна стипендія.

Консолідований рейтинг вузів України 2019 року [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Режим
доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741 (дата звернення: 24.01.2020). – Назва з екрана.
Інформаційним освітнім ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вищих навчальних
закладів України 2019 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 – 44-45; Топ-200 Україна – 21; Scopus –
149; Бал ЗНО на контракт – 31. Підсумковий бал – 201.

Ukraine [Електронний ресурс] // Ranking Web of Universities. – Режим доступу:
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine (дата звернення: 24.01.2020). – 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 49-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:
28.12.2019). – 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 20-е місце з індексом Гірша 77.

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: 16.11.2019). – Назва з екрана.
У рейтинговій таблиці наукових колективів представлені: кафедра криміналістики (57 місце, індекс
Гірша 33), кафедра кримінології і кримінально-виконавчого права (112 місце, індекс Гірша 25), кафедра
філософії (130 місце, індекс Гірша 23), кафедра економічної теорії (147 місце, індекс Гірша 21) та наукова
бібліотека (680 місце, індекс Гірша 3) НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Університет у десятці найкращіх ЗВО України // Vivat lex!. – 2019. – 5 квіт.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого посів шосте місце у десятці кращих
вишів України

Щіро вітаємо директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
В. І. Мариніва з 50-річчям! // Vivat lex!. – 2019. – 28 лют.
День народження В. І. МАРИНІВА.

Чернуха А. У теплій дружній атмосфері привітали з ювілеєм… / А. Чернуха // Vivat lex!. – 2019.
– 13 лют.
Вітання провід. спеціаліста редакційно-видавничого відділу Л. В. РУСАНОВОЇ з ювілеєм.

Кафедрі кримінального права № 2 – 20 років! Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
До 20-річчя каф. кримінального права № 2.

Півстоліття руху, праці, досягнень // Vivat lex!. – 2019. – 7 жовт. – С. 4.
До 50-річчя каф. трудового права НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
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Щіро вітаємо завідувача кафедри соціології та політології М. П. Требіна з 60-річчям! // Vivat
lex!. – 2019. – 20 верес.
День народження М. П. ТРЕБІНА.

Щіро вітаємо з ювілеєм завідувачку кафедри конституційного права України Т. М. Слінько //
Vivat lex!. – 2019. – 20 верес.
День народження Т. М. СЛІНЬКО.

Щиро вітаємо асистента кафедри трудового права В. А. Пруднікова з 50-річчям! // Vivat lex!. –
2019. – 18 берез.
День народження В. А. ПРУДНІКОВА.

Щиро вітаємо завідувача кафедри права Європейського Союзу І. В. Яковюка з 50-річчям! //
Vivat lex!. – 2019. – 13 лют.
День народження І. В. ЯКОВЮКА.

Життєвий шлях, назавжди пов’язаний з університетом // Vivat lex!. – 2019. – 18 берез.
Писаренко Н. Б. Ювілей видатного науковця, талановитого керівника та педагога
Юрія Прокоповича Битяка / Н. Б. Писаренко, І. М. Балакарєва // Проблеми законності : зб. наук. пр. –
2019. – Вип. 145. – С. 268–271.
День народження д-ра юрид. наук, проф., першого проректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Ю. П. БИТЯКА

Вітаємо, королево криміналістики! // Vivat lex!. – 2019. – 5 квіт.
День народження д-ра юрид. наук, заслуженого проф. НЮУ ім. Ярослава Мудрого, акад. НАПрнУ,
В О. КОНОВАЛОВОЇ.
Науковці університету – переможці конкурсу до Верховного Суду // Vivat lex!. – 2019. –

18 берез.
Серед переможців доц. каф. цивільного процесу Н. Ю. САКАРА; доц. каф. цивільного права № 1
В. М. ІГНАТЕНКО; доц. каф. кримінального права № 2 Г. М. АНІСІМОВ; доц. каф. кримінального процесу
та ОРД С. Б. ФОМІН.

Щиро вітаємо завідувача кафедри фінансового права М. П. Кучерявенка з 60-річчям! // Vivat
lex!. – 2019. –29 трав.
День народження М. П. КУЧЕРЯВЕНКО.

Захоплюємось і наслідуємо // Vivat lex!. – 2019. – 28 лют.
За сумлінну, тривалу роботу в НЮУ ім. Ярослава Мудрого і з нагоди 60-річчя від дня народження
директору спортивного клубу університету М. ГОЄНКУ вручено Почесний знак (орден) ІІІ ступеня НЮУ
імені Ярослава Мудрого

Людина, що випереджала час // Vivat lex!. – 2019. – 22 січ.
10 січня учні, колеги й друзі вшанували пам’ять зав. кафедри організації судових та правоохоронних
органів, чл.-кор. НАПрН України І. Є МАРОЧКІНА.

Пам’ятаємо видатних вчених // Vivat lex!. – 2019. – 18 берез.
В НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та
аграрного законодавства в сучасних умовах», присвячений 90-річчю з дня народженя В. К. ПОПОВА.
Засідання відкрив проректор з наук. роботи А. П. ГЕТЬМАН.

Урочисті заходи в Університеті до Дня пам’яті та примирення і 74-й річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні // Vivat lex!. – 2019. – 13трав.
Члени ректорату, викладачі та співробітники нашого ЗВО поклали квіти до пам’ятників ветеранам
війни – В. В. СТАШИСУ, В. П. МАСЛОВУ, М. В. ЦВІКУ, Р. С. ПАВЛОВСЬКОМУ та ін.

ХІІ Тодиківські читання // Vivat lex!. – 2019. – 15 листоп.
Дводенна міжнародна науково-практична конференція «Парадигми конституційного права : історія
та сучасність», присвячена пам’яті д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрНУ Ю. М. ТОДИКИ.

Добра традиція // Vivat lex!. – 2019. – 28 лют.
Понад 100 цивілістів України вшанували пам’ять проф. В. П. МАСЛОВА участю в XVII наук.-практ.
конф. «Актуальні проблеми приватного права»
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц.
сайт]. – Режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 12.03.2019). – 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: 12.03.2019).
– Назва з екрана.
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 2019 рік на конференції трудового колективу 9 січ. 2020 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,
2020. – 136 с.
Гетьман А. П. Розвиток науки - запорука зростання держави / А. П. Гетьман // Vivat lex!. – 2019.
– 29 трав. – С. 2.
Інтерв’ю з проректором з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого проф. А. П. ГЕТЬМАНОМ.

День відкритих дверей // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
У день відкритих дверей університету відбулась зустріч майбутніх вступників з проректором із
навчальної роботи Ю. БАРАБАШЕМ, відповідальним секретарем приймальної комісії В. КАЗАКОМ.

Лемешко О. М. "10 кроків прокурора до подолання корупції" / О. М. Лемешко // Vivat lex!. –
2019. – 13 лют. – С. 3.
Студенти Полтавського юридичного ін-ту НЮУ ім. Ярослав Мудрого Б. ГАВРИШ, В. ГОРБАТКО,
О. КОВАЛЕНКО переможці ІІ щорічного конкурсу творчих та наукових робіт студентів ЗВО на теми
прокурор.-слід. діял.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого // Губернія: Регіон. Україна. Світ
: Діловий представницький часопис. – 2019. – № 12. – С. 6–7.
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого открыт для нового //
World city. – 2019. – № 15. – С. 6–9.
Статі присвячено університету, його досягненням та здобуткам.

ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим
доступу: https://legalforum.nlu.edu.ua/ (дата звернення: 30.12.2019). – Назва з екрана.
Бондар М. Слобожанські правничі зустрічі : у Харкові пройшов III міжнародний юридичний
форум / М. Бондар // Юридичний вісник України. – 2019. – № 39 (27 вересня–3 жовтня). – С. 2–3.
Стрельник И. Юлия Светличная: Харьков - юридическая столица : [III международный
юридический форум] / И. Стрельник // Веч. Харьков : газ. нашего города. – 2019. – № 114(26 сент.). – С.
1, 3.
Співголова ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму ректор В. Я ТАЦІЙ. Премію «За
видатний внесок у сфері публічного права» присуджено директору Центру верховенства права і релігії, доц.
каф. теорії і філософії права НЮУ ім. Ярослава Мудрого Д. ВОВКУ.

Додаткові наукові заходи III Міжнародного юридичного форуму // Vivat lex!. – 2019. – 7 жовт. –
С. 3.
Косий М. Україна потребує правового забезпечення реформ / М. Косий // Голос України : газ.
Верхов. Ради України . – 2019. – № 185 (27 верес). – С. 4.
Панельні дискусії III Міжнародного юридичного форуму // Vivat lex!. – 2019. – 7 жовт. – С. 2.
Названо перших лауреатів почесних правничих премій // Vivat lex!. – 2019. – 7 жовт. – С. 1.
Премію «За видатний внесок у сфері публічного права» присуджено директорові Центру
верховенства права та релігії, доц. каф. теорії та філософії права НЮУ ім. Ярослава Мудрого Д. ВОВКУ.

У святкуванні 1000-ліття з початку правління Ярослава Мудрого взяли участь учні з усією
країни // Vivat lex!. – 2019. – 25 жовт.
В Університеті пройшла серія освітньо-наукових заходів, присвячених святкуванню 1000-ліття з початку
правління князя Ярослава Мудрого.

Селівьорстова М. Юридичній клініці університету 13 років // Vivat lex!. – 2019. – 25 жовт.
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Відбулась зустріч колективу Юридичної клініки. Керівник В. П. ЯНИШЕН привітав студентів.

Чергова перемога у скарбниці університету // Vivat lex!. – 2019. – 15 листоп.
Команда університету «NLU Team» у складі В. Ганжело, Б. Трофімова, Ю. Шевченко перемогли на
Національних змаганнях із кримінального права.

Стульгінський В. Vilnus International Mediation Tournament // Vivat lex!. – 2019. – 13 лют.
Команда університету здобула ІІ місце на Міжнародному турнірі з медіації у Вільнюсі (Литва).

Волонтерському руху університету – 5 років // Vivat lex!. – 2019. – 26 груд.
З нагоди Всесвітнього дня волонтерського руху в науковій бібліотеці університету пройшла зустріч
учасників волонтерського руху НЮУ імені Ярослава Мудрого та Харківщини.

Стеценко Н. С. Зацікавити, заохотити, поповнити лави юристів / Н. С. Стеценко // Vivat lex!. –
2019. – 13 лют. – С. 2.
Проф. В. Д. ГОНЧАРЕНКО та співробітники каф. історії держави і права Д. А. ГРИГОРЕНКО,
Н. С. СТЕЦЕНКО популяризують університет у школах м. Люботина.

Пивоваров М. В. Спілкуймося з молоддю / М. В. Пивоваров // Vivat lex!. – 2019. – 28 лют.
Доцент каф. культурології провів низку заходів щодо профорієнтаційної роботи серед учнів освітніх закладів
м. Чугуєва та Харкова

Білик В. Г. Звітує профспілка університету / В. Г. Білик, розмовляла О. Муравйова // Vivat lex!. –
2019. – 26 груд. – С. 2.
Голова профспілклвого комітету В. Г. БІЛИК розповіла, що зроблено за п'ять років роботи

Про реорганізацію військово-юридичного факультету Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого: постанова каб. мін. України від 22 трав. 2019 р. № 439 //
Офіційний вісник України. – 2019. – № 44, С. 20. – Ст. 1535.
Демидова Л. М. Ефекивність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та
правозастосовні проблеми її забезпечення / Л. М. Демидова, О С. Попович // Вісник Асоціації
кримінального права України. – 2019. – № 1(12). – С. 171–183.
Проведено міжнародний наук.-практич. «круглий стіл» на тему «Ефективність кримінального
законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення», співорганізатор
якого кафедра кримінального права НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Відкрила захід д-р юрид. наук, проф., акад.
В. Я. ТАЦІЙ, д-р юрид. наук, проф. каф. кримінального права № 1 Л. М. ДЕМИДОВА, проф. каф.
кримінального права № 1 Ю. В. БАУЛІН. З доповіддю виступили: проф. каф. крим. права та кримінальноправових дисциплін Полтавського юридичного ін-ту НЮУ ім. Ярослава Мудрого Н. О. ГУТОРОВА, доц. каф.
кримінального права Ю. А. ПОНОМАРЕНКО, доц. каф. крим. права № 1 В. М. КИРИЧКО та студенти:
В. А. КАПЛІНА, О. Е. РАДУТНИЙ; участь в «круглому столі» прийняли: В. І. БОРИСОВ,
В. І. ТЮТЮГІН,
С. О. ХАРИТОНОВ, Д. П. ЄВТЄЄВА, К. А. НОВІКОВА, М. А. РУБАЩЕНКО,
Н. В. ШУЛЬЖЕНКО.

Марочкин О. І. «Круглий стіл»«Дотримання прав людини під час досудового розслідування»
/ О. І. Марочкин, Т. Є. Дунаєва // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2019. – № 1(12). – С.
184–190.
В межах святкування ювілейного Всеукраїнського тижня права був проведений «круглий стіл». Засідання
відкрив д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В І. БОРИСОВ. З доповіддю виступили: С. Л
ШАРЕНКО, О. М. ДРОЗДО, О. Г. ШИЛО.

Бабенко А. М. Рецензія на монографію О. М. Артеменка «Злочини проти порядку
проходження військової служби: кримінологічне дослідження» (Харків, 2019 р.) // Вісник Асоціації
кримінального права України. – 2019. – № 1(12). – С. 164–170.
Рецензія на монографію за редакцією д-а юрид. наук, проф., чл.- кор. НАПрН України В. В. ГОЛІНИ
Задихайло, Дмитро Вітольдович.
Кафедра господарського права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого / Д. В.
Задихайло // 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, 2019. - Т. 15: Господарське право. - С. 354-356.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
[Електронний
ресурс]
//
GoogleАкадемия.
–
Режим
доступу:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gpgh7IMAAAAJ&hl=ru (дата звернення:
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12.03.2019). – 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: 12.03.2019). – Назва з екрана.
Електронний університетський репозитарій eNULAUIR містить понад 16 тис. цифрових копій праць
науковців НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Ресурс постійно оновлюється та має статус повноцінного
електронного видання (ISSN 2311-9012).

Жорняк А. Реформа пенітенціарної системи: науковці готові підставити плече / А. Жорняк //
Юридичний вісник України. – 2019. – 22 – 28 лют. (№ 8). – С. 5.
Офіційний візит // Vivat lex!. – 2019. – 13 лют. – С. 1
У межах проведення розширеної колегії адміністрації Кримінально-виконавчої служби України
міністр юстиції П. ПЕТРЕНКО відвідав НЮУ ім. Ярослава Мудрого.

Шляхами студентських наукових пошуків // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
21 листоп. у VI регіональній науково-практичній конф. “Актуальні питання та проблеми)
господарського права України” брали участь А. ГЕТЬМАН, Д. ЗАДИХАЙЛО, В. БАБІЙЧУК, Я. КУРИЛО,
Є. СИЛКА та ін.

Видано сертифікати слухачам програми «нове правосуддя» // Vivat lex!. – 2019. – 26 квіт.
НЮУ ім. Ярослава Мудрого та Університет Південної Кароліни (США) за сприяння Програми USAID «Нове
правосуддя» провели підсумковий круглий стіл за результатами впровадження першої у світі міжнародної
сертифікатної програми з верховенства права. Привітали учасників програми Ю. Г. БАРАБАШ та В. Я. ТАЦІЙ.

«Лідер наукової та науково-технічної діяльності» // Vivat lex!. – 2019. –
18 берез.
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 Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти –
2019 (14-16 берез., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого отримав Гран-Прі «Лідер наукової та науковотехнічної діяльності»

“Інноватика в сучасній освіті” // Vivat lex!. – 2019. – 25 жовт.
Визнано найкращими // Освіта. – 2019. – 20–27 листоп. (№ 44–46). – С. 6–7.
“Інноватика в сучасній освіті” – професійний форум освітніх, наукових і
науково-технічних інновацій в Україні, де широко представлені інноваційні
досягнення в галузі освіти, у якому взяли участь понад 560 представників із 25
регіонів України та 9 країн світу.
На ХI міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті” (22–24
жовт. 2019 р., м. Київ) НЮУ ім. Ярослава Мудрого нагороджено золотою медаллю та дипломом у
номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти – ресурс забезпечення якості освіти»

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого [Електронний ресурс] : [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua
(дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені
Ярослава
Мудрого
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://www.linkedin.com/company/наукова-бібліотека-національногоюридичного-університету-імені-ярослава-мудрого (дата звернення: 12.10.2019). –
Назва з екрана.
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Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/library.nlu/
(дата звернення: 12.10.2019). – Назва з екрана.
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені
Ярослава
Мудрого
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.instagram.com/library.nlu/ (дата звернення: 12.10.2019). – Назва з екрана.
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:
12.03.2019). – Назва з екрана.
Бібліометричний профіль НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого в Google Scholar.
Лялька-мотанка – оберіг української сім’ї // Vivat lex!. – 2019. – 29 трав.
До міжнародного дня сім’ї відбулась виставка ляльок-мотанок і майстер клас бібліотекаря
І. Шумаєвої.

Читати - корисно і модно // Vivat lex!. – 2019. – 18 черв.
Підбито підсумки конкурсу “Читач року”, організований науковою бібліотекою, Студентським
сенатом за підтримки ректорату й профспілкового комітету. Нагороди отримали: «Почесний читач наукової
бібліотеки»: проректор з навч.-метод. роботи В. В. КОМАРОВ, зав. каф. кримінального процесу О.
В. КАПЛІНА; «Наукова діяльність»: доц. каф. кримінального права №1 Ю. А. ПОНОМАРЕНКО, ас. каф.
кримінального права №1 Г. С. КРАЙНИК; «Освітня діяльність»: студентка Ю. ДЕРЕШ; «Художня
література»: співробіт. ун-ту Т. Г. БУРЕНКО, В. О. ЄВМІНОВА; «За активну участь у житті
бібліотеки»: видав. «Право», виконавчий директор асоціації випускників А. О. БУЛГАКОВ; студент
А. МИХАЙЛИН; студентка Д. ЮХИМЕНКО.

Свято українського слова // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп. С. 3
До Дня української писемності та мови в науковій бібліотеці університету проведено
інтелектуальний мовний брейн-ринг (організатор наукова бібліотека та каф. культурології. З вітальним
словом виступила Н. ПАСМОР. Презентацію підготувала І. БОВА.
В Науковій бібліотеці відбувся І етап ювілейного Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка та ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови
ім. П. ЯЦИКА. Організатор конкурсу – каф. культурології, модератор В. ПИВОВАРОВ. З вітальним
словом виступив В. ЛОЗОВИЙ. Переможці конкурсу: М. СКРИКІН, Б. ФЕСЕНКО, Т. КОЖЕМ’ЯКО,
А. ЗІНЧЕНКО, Н. СТРОЧКОВА, В. БОРДЗИК.

Загадкові обриси людських душ // Vivat lex!. – 2019. – 15 листоп.
У навчально-бібліотечному комплексі університету пройшла книжкова виставка «Психологія: вчора,
сьогодні, завтра». Організатори: наукова бібліотека та Соціально-психологічна лабораторія університету.

Середа О. В. Історико-правовий турнір / О. В. Середа // Vivat lex!. – 2019. – 13 лют. – С. 3.
До 100-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР в університеті проведено інсторико-правовий
турнір. Організатори: наукова бібліотека, каф. історії держ. і права України і зарубіжних країн, історикоправова секція студентського Дискусійного клубу.

Роянова І. В. Правова обізнаність зі шкільної лави : [Всеукраїнський тиждень права] /
І. В. Роянова, І. В. Бова // Vivat lex!. – 2019. – 13 лют. – С. 3.
До Всеукраїнського тижня права каф. міжнародного права та науковою бібліотекою було
організовано низку комплексних заходів для більш ніж 100 школярів м. Харкова. Привітав присутніх
Ю. Г. БАРАБАШ, О. Ю. ТРАГНЮК, О. В. СЕРДЮК, Ю. А. ПОНОМАРЕНКО. Учні ознайомилися з
презентаціями М. ЛОБОЙКО, В. М. СТЕШЕНКО, І. В. РОЯНОВОЇ. Модератори заходу: І. В. ЯКОВЮК,
І. Б. КУБАС та І. В. БОВА.

Пасмор Н. П. Форум молодих бібліотекарів: перезавантаження відбулося / Н. П. Пасмор // Vivat
lex!. – 2019. – 26 квіт.
Навчально-бібліотечний комплекс університету приймав IV Міжнародний форум молодих
бібліотекарів УБА «Бібліотека: перезавантаження». У ньому взяли участь фахівці з України, Литви,
Словенії, Білорусі та Румунії. Організатор форуму – Молодіжна секція УБА у партнерстві з науковою
бібліотекою НЮУ ім. Ярослава Мудрого та Харківським відділенням УБА.
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VIVAT LEX! = Хай живе закон! : газ. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава
Мудрого”. – 1999, вересень – . – Харків, 2019. – № 1–16. – Електрон. ресурс:
режим доступу: http://nlu.edu.ua (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.
Газеті університету 20 років! // Vivat lex!. – 2019. – 3 верес. – С. 2–3.
Газета VIVAT LEX! Відзначила двадцятирічний ювілей! // Vivat lex!. – 2019. – 20 верес. – С. 2.
Привітання колективу газети VIVAT LEX! з 20-річчям виходу першого номера.

Майстри друкованого слова // Vivat lex!. – 2019. – 25 жовт.
ГАЗЕТА VIVAT LEX! Стала переможцем Х міського конкурсу-форуму університетських газет
«Літопис».

Чернуха А.“Мелодії натхнення”: орієнтуйтеся на прекрасне // Vivat lex!. – 2019. – 13 лют.
У галереї навчально-бібліотечного комплексу почала роботу нова виставка “Мелодії натхнення”.
Своїми думками щодо виставки та мистецтва загалом діляться: лаборант лабораторії техн. забезп. навч.
процесу центру інформ. та техн. забезп. навч. процесу Л. П. МІНДАРЕВА, зав. картинної галереї
Л. В. АНУЧИНА, доц. кафедри цивіл. процесу О. ШУТЕНКО, доц. кафедри кримінології та кримін.-викон.
права М. Ю. ВАЛУЙСЬКА.

Муравйова О. Особливий світ мистецтва // Vivat lex!. – 2019. – 25 жовт. – С. 4.
В художній галереї НЮУ ім. Ярослава Мудрого відбулася презентація арт-проекту «Heterotopias.
Інші світи». Виставку відкрив Ю. БАРАБАШ. Своїми думками щодо виставки ділиться О. ХАРИТОНОВА.

Підкорення нових вершин // Vivat lex!. – 2019. – 29 трав.
Ансамбль сучасного танцю «Modern Dance» Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого став
лауреатом ІІ ступеня на 14-тому Міжнародному Фестивалі Мистецтв у Парижі. Учасниця колективу
В. ЗАВАЦЬКА отримала І місце за сольний номер.

Нові здобутки палацу студентв // Vivat lex!. – 2019. – 3 верес.
Вітаємо Театр української пісні «Розмарія» (керівники – Г. БРЕСЛАВЕЦЬ, В. РОМАНОВА). Ансамбль
танцю «Міріданс» (керівник В. ХАРЧЕНКО) із присвоєнням Мін-ом освіти і науки України почесного звання
«Зразковий художній колектив»

«Пісня – моє життя» // Vivat lex!. – 2019. – 13 трав.
Інтерв’ю з музичним керівником театру-студії Палацу студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого
В КОРЕПАНОВИМ.

«Художники малюють світ» // Vivat lex!. – 2019. – 15 листоп.
У картинній галереї університету відкрилась виставка-панорама образотворчого мистецтва
Харківщини від повоєнних років до сьогодні. Відкрив виставку В. Я. ТАЦІЙ.

На честь Alma-Mater// Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
До Дня університету було проведено змагання з настолького тенісу , плавання та шашок .
Переможниця з настільного тенісу серед жінок О. МІЗЯК, серед чоловіків ас. каф. кримінального права
Г. КРАЙНИК. Змагання з шашок виграв зав. каф. фізичного виховання № 1 О. ПОПРОШАЄВ.
Переможцями турніру з плавання стали доц. каф. права Європейського Союзу Т. КОМАРОВА, зав. каф.
фіз. виховання № 1 О. ПОПРОШАЄВ, декан ф-ту адвокатури К. СОЛЯННІК, ас. каф. Кримінального права
№ 1 Г. КРАЙНИК, доц. каф. цивільного права № 2 М. МОРОЗ, доц. каф. Міжнародного приватного права
та порівняльного правознавства В. ПОЛАТАЙ, керівник Центру інформаційного і технічного забезпечення
навчального процесу В. ЖУКОВ, співробітник Центру інформаційного і технічного забезпечення
навчального процесу П. ПЕРВУШИК, заст. декана заочного ф-ту № 1 О. ЛЯЛЮК.

Золота рибка університету // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп; 13 трав.
Студентка 3 курсу Ін-ту прокуратури та кримінальної юстиції М. КОЛЕСНІКОВА виборола чотири
медалі на кубку України з плавання (1 золоту та три срібні) та дві срібні медалі на чемпіонаті України з
плавання.

Переможні здобутки на шахівниці // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
Збірна команда університету з шашок перемогла на обласних щорічних спртивних змаганнях “Спорт
протягом життя”. Перемогу здобули С. СЕМБЕР, Т. КОЖЕМЯК), Г. ГРИГОРЕНКО, В. МАЦКАНЮК,
В. КРАКОВА.
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Перемога у турнірі з вільної боротьби // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп.
Команда університету з вільної боротьби (головний тренер В. ДЖЕРЕЛІЙ) посіла 1 місце у XVI
відкритому Всеукраїнському турнірі “Студентські ігри Слобожанщини”.

Підкорюємо вершини настільного тенісу // Vivat lex!. – 2019. – 30 листоп
Про перемогу збірної команди НЮУ ім. Ярослава Мудрого у Відкритій командній лізі Національного
університету імені Ярослава Мудрого з настільного тенісу серед студентів і співробітників закладів вищої
освіти м. Харкова.

Наша гордість! // Vivat lex!. – 2019. – 13 трав.
На чемпіонаті України зі спортивного орієнтування бігом М. ГОЄНКО виборола три золоті медалі,
В. ЛІХТЕЙ стала бронзовою призеркою.

Ми – за здоровий спосіб життя // Vivat lex!. – 2019. – 26 груд.
І Відкритий кубок НЮУ ім. Ярослава Мудрого з настільного тенісу серед учнів знз Харкова за
підтримки президента спортивного клубу з настільного тенісу В. В. КОМАРОВА та каф. цивільного
процесу та держ. буд-ва університету.

Спортивна гордість університету // Vivat lex!. – 2019. – 26 груд.
Спортивне свято «Парад переможців – 2019». Захід відкрив В. Я. ТАЦІЙ. Найкращі спортсмени та
тренери нагороджені грамотами та подяками, а також почесними відзнаками міського та обласного
рівня:
Подякою Харківського обласного відділення (філії) комітету фізичного виховання і спорту МОН
України: Д. ПІКАШ, Е. КУРИЛЕНКО, М. КОРОЛЬ, М. КОЛЕСНІКОВА, Д. СТЕЦЕНКО;
Подякою від департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради:
М. ГОЄНКО, В. ШУДРОВ, Т. КОПЕЙЧИКОВА, Д. КОРНІЙЧУК, П. ЛИМАНСЬКИЙ, Р. ТРУШ,
Я. КНИШ, Д. ДМІТРІЄВ, В. БЕРЕЗКА.
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