ПЕРЕДМОВА
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – самоврядний
(автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації, один
із провідних і найпрестижніших вишів у галузі підготовки фахівців-правознавців сучасної
України. Університет має славетну історію, потужну наукову правничу школу, розвинену
інфраструктуру. Його традиції зберігалися і розвивалися багатьма поколіннями
викладачів, співробітників, студентів, які зробили вагомий внесок у розвиток
національної освіти, науки, архітектури, культури та спорту.
Електронний рекомендаційний бібліографічний покажчик "Вчені, співробітники
та студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого –
кавалери і лауреати державних нагород, всеукраїнських та регіональних премій,
конкурсів" – іміджевий проект, в якому зібрана і систематизована інформація про наукові
та освітні досягнення вузу, позиціоновано кращі здобутки вчених за останні 51 рік його
розвитку. Актуальність і новизна ресурсу полягає в тому, що він містить результати
визнання багаторічної діяльності колективу університету у вигляді державних звань,
орденів, медалей, премій, регіональних нагород та інших відзнак.
Мета видання – з найбільшою повнотою відобразити інформацію про переможців,
лауреатів та кавалерів державних, регіональних нагород, премій, конкурсів тощо; зробити
електронний ресурс відкритим та доступним студентській молоді, як зразок науковопедагогічних та інших досягнень.
Джерелознавчою базою бібліографічного покажчика стали офіційні видання
нормативних документів: "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник
Президента України", "Офіційний вісник України"; нормативно-правові бази інтернетпредставництва Президента України та веб-порталу Верховної Ради України; офіційні
веб-сайти Харківської облдержадміністрації, міськвиконкому, громадських організацій,
професійних установ, бібліотек та ін.; газети і журнали: "Время", "Право України",
"Урядовий кур’єр", "Харьковские известия", "Юридичний вісник України", "Юридичний
журнал", "Vivat Lex!"; науково-популярні видання НЮУ ім. Ярослава Мудрого1;
довідкові джерела тощо.
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До електронного ресурсу включені документи, що містять інформацію про вчених,
співробітників, студентів університету, які мають державні нагороди України, лауреатів
премій, переможців конкурсів тощо за період з 1970 року до сьогодення.
Матеріали основної частини покажчика структуровано за розділами, дотримуючись
принципу: від найвищих державних нагород України до регіональних премій і конкурсів:
державні нагороди України (звання Герой України, ордени, медалі, почесні звання,
державні премії України); нагороди вищих органів державної влади України для молодих
вчених (премії Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів); нагороди місцевих
органів державної влади, наукових та освітніх закладів, громадських організацій (почесні
відзнаки, звання); нагороди Української Православної Церкви (ордени); всеукраїнські та
регіональні конкурси.
Кожний підрозділ містить загальну характеристику відповідної нагороди, в
хронологічному

порядку

надається
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довідка

про

нагороджених. Використана система посилань на друковані джерела та гіперпосилань на
повнотекстові версії матеріалів. Бібліографічні описи документів здійснено мовою
оригіналу відповідно діючих стандартів2. Довідковий апарат складається зі змісту,
передмови, алфавітного покажчика нагороджених, переліку довідково-енциклопедичних
видань та умовних позначень.
Бібліографічне видання призначене широкому колу користувачів інтернетпростору, яких цікавить славетна історія нашого університету, досягнення його науковопедагогічного колективу, співробітників та студентів, розвиток юридичної науки і освіти
у Харківському регіоні та в Україні.
Укладачі бібліографічного покажчика висловлюють щиру подяку заступнику
директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, кандидату наук із соціальних
комунікацій Л. В. Глазуновій за науково-методичне консультування.
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