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Шановні студенти та курсанти військово-юридичного факультету!
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 

один із найстаріших та найпрестижніших вищих навчальних закладів України із славет-
ними традиціями й історією, гостинно відкриває для вас свої двері. Ви маєте нагоду ста-
ти достойною зміною нашим випускникам, які успішно працюють на високих державних 
посадах, у судах, прокуратурі, інших правоохоронних органах, не тільки в Україні, але і в 
багатьох країнах світу. Кожен з вас мріє про престижну роботу та успішну кар`єру прав-
ника. В університеті створені всі умови для плідного навчання та всебічного розвитку 
особистості.

Військово-юридичний факультет — один з найкращих навчальних підрозділів Уні-
верситету, який здійснює підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів для орга-
нів військової прокуратури, юридичної служби Збройних Сил України та інших військо-
вих формувань. Випускники факультету витримали випробування часом, довели свою 
спроможність забезпечувати розбудову незалежної демократичної України, зміцнення 
законності і правопорядку у Збройних Силах України, захист інтересів військовослуж-
бовців, членів їх сімей і держави. Успіх, авторитет та повага стали можливими завдяки 
високому професіоналізмові, самовідданій праці та відповідальності фахівців, військо-
вих юристів, які присвятили себе благородній справі служіння Закону.

Ми пишаємося випускниками військово-юридичного факультету, відданих справі 
служіння Вітчизні, здатних зробити внесок у розбудову нашої демократичної, соціальної 
та правової держави. Висловлюю впевненість, що ви будете примножувати славні здо-
бутки та традиції факультету та Університету.

Від імені ректорату, професорсько-викладацького складу, співробітників Національ-
ного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» бажаю вам 
міцного здоров'я, творчої наснаги, родинного тепла, успіхів у навчанні, нових звершень 
у благородній справі служіння українському народові.

Ректор Національного Університету
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»      В. Тацій



Шановні друзі!
Військово-юридичний факультет є єдиним військовим навчальним підрозділом вищо-

го навчального закладу в системі військової освіти України, в якому починаючи з 1996 року, 
здійснюється підготовка військових юристів для потреб Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань за схемою «чотири роки студент та один рік курсант».

Високий рівень підготовки випускників дає можливість їм досягати вагомих резуль-
татів у професійній діяльності, у справі захисту Вітчизни, забезпечуючи законність та 
правопорядок у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Вірні вій-
ськовій присязі, випускники факультету завжди демонструють працелюбність та відпо-
відальність, високий професіоналізм, з гідністю та честю виконують свій конституційний 
обов`язок.

За достатньо короткий термін свого існування на факультеті було підготовлено більш 
ніж 900 офіцерів-військових юристів для Збройних Сил України та інших центральних 
органів виконавчої влади, понад 1000 офіцерів запасу юридичних військово-облікових 
спеціальностей. Факультет здійснив 13 випусків, 11 з них — офіцерів військової юстиції.  
З золотими медалями закінчили навчання 86 офіцерів, понад 160 отримали дипломи  
з відзнакою.

Висловлюю впевненість, що ви будете гідні носити високе звання студента та курсан-
та військово-юридичного факультету Університету, наполегливо стверджувати принци-
пи справедливості, бути провідниками Закону, активно сприяти розвитку і зміцненню 
Збройних Сил України.

Бережіть, все що було створено багатьма поколіннями студентів, курсантів, викла-
дачів Університету. Примножуйте славні традиції та здобутки випускників факультету 
високими показниками у навчанні та зразковою поведінкою. Глибоко переконаний, що 
Ви будете гідно продовжувати справу старших поколінь, докладете зусиль для утвер-
дження та зміцнення законності, сприятимете розбудові незалежної, демократичної, 
соціальної та правової Української держави.

Всього Вам найкращого!

Декан військово-юридичного факультету     В. Шевчук
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Ректор — Тацій Василь Якович, 
академік Національної академії наук України, академік Національної 
академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 
України, завідувач кафедри кримінального права №1, Герой України.

Перший проректор — Битяк Юрій Прокопович,
академік Національної академії правових наук України, доктор юри-
дичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права.

Проректор з навчально-методичної роботи —
Комаров Вячеслав Васильович, академік Національної академії пра-
вових наук України, професор, заслужений юрист України, завідувач 
кафедри цивільного процесу.

Проректор з навчальної роботи —
Барабаш Юрій Григорович, доктор юридичних наук, доцент, завіду-
вач кафедри конституційного права.

Проректор з наукової роботи —
Гетьман Анатолій Павлович академік Національної академії право-
вих наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України.

Проректор з економіки та соціального розвитку —
Прищепа Іван Кузьмич, відмінник освіти України, заслужений буді-
вельник України.

КЕРІВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА 
АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
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КЕРІВНИЦТВО ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Декан (начальник) факультету —
Шевчук Віктор Михайлович, Заслужений юрист України, кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри криміналістики, старший радник юстиції 
тел. 704-90-05, 702-12-05

Заступник декана (начальника) факультету —
Мазур Борис Петрович, полковник запасу
тел. 704-90-41.

Заступник начальника факультету з виховної роботи —
підполковник Шубін Юрій Володимирович,
тел. 704-90-59.

Заступник начальника факультету з матеріально-технічного
забезпечення — підполковник Мельник Сергій Миколайович,
тел. 704-90-03.

ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ ФАКУЛЬТЕТУ

Начальник кафедри загальновійськових та правових дисциплін — 
полковник Поляков Станіслав Юрійович, кандидат юридичних наук, 
доцент,
тел. 704-90-61.

Начальник відділення особового складу та стройового —
майор Ульященко Віталій Вікторович,
тел. 704-90-68.
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Старший помічник начальника навчальної частини факультету — 
майор Бабарицький Олександр Васильович,
тел. 704-90-87.

Дистпетчер факультету — 
Сурядна Наталія Миколаївна,
тел. 704-90-06, 702-12-05.

Комендант гуртожитку №8 — 
Іваніщева Зоя Михайлівна,
тел. 704-90-75, 704-90-77.

Комендант гуртожитку №9 — 
Волик Тетяна Миколаївна,
тел. 704-90-89.

Офіцерський склад факультету
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Кафедри університету Прізвище, ім’я  
та по батькові Телефон Місце 

знаходження

Кафедра аграрного  
та земельного права

Шульга Михайло 
Васильович 704-92-41 ауд. 223

Кафедра адміністративного права Битяк Юрій 
Прокопович 704-92-92 ауд. 14

Кафедра господарського права Задихайло Дмитро 
Вітольдович 704-92-00 ауд. 30

Кафедра державного будівництва Серьогіна Світлана 
Григорівна 704-93-04  ауд. 63

Кафедра екологічного права Гетьман Анатолій 
Павлович 704-92-97  ауд. 19

Кафедра економічної теорії Шевченко Людмила 
Степанівна 704-92-58  ауд. 224-225

Кафедра іноземних мов №1 Сімонок Валентина 
Петрівна 704-92-80 ауд. 83

Кафедра іноземних мов №2 Ліпко Ірина Петрівна 704-90-55(56) ауд. 702

Кафедра інформатики та обчислю-
вальної техніки

Іванов Володимир 
Георгійович 704-92-02 ауд. 222,  

ауд. 806

Кафедра історії держави і права 
України та зарубіжних країн

Гончаренко  
Володимир Дмитрович 704-92–94 ауд. 36

Кафедра конституційного 
права України

Барабаш Юрій 
Григорович 704-92-89 ауд. 16

Кафедра кримінального 
права №1 Тацій Василь Якович 704-92-17 ауд. 8

Кафедра кримінального 
права №2

Панов Микола 
Іванович 704-90-51 (60) ауд. 802

Кафедра криміналістики Шепітько Валерій 
Юрійович

704-93-37
704-11-28

вул.  
Пушкінська, 84

Кафедра кримінального процесу Капліна Оксана 
Володимирівна 704-93-09 (10) ауд. 235

Кафедра кримінології та 
кримінально-виконавчого  права

Голіна Володимир 
Васильович 704-92-62 ауд. 89

Кафедра культурології Лозовий Віктор 
Олексійович 704-92-57 ауд. 222

КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇХ ЗАВІДУВАЧІ
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Кафедра логіки Юркевич  
Олена Миколаївна 704-92-69 ауд. 236

Кафедра міжнародного права  
та державного права зарубіжних 
країн

Буроменський  
Михайло 
Всеволодович 

704-92-19 ауд. 28

Кафедра організації судових 
та правоохоронних органів

Марочкін  
Іван Єгорович 704-92-78 ауд. 29

Кафедра основ безпеки 
життєдіяльності

Ковжога Сергій 
Олександрович 704-92-74 ауд. 112

Кафедра соціології та політології Требін Михайло 
Петрович 704-92-38 ауд. 232

Кафедра теорії держави і права Петришин Олександр 
Віталійович 704-92-72 ауд. 15

Кафедра трудового права Жернаков Володимир 
Володимирович 704-92 - 15 ауд. 100

Кафедра фізичного виховання №1 Попрошаєв Олег 
Вікторович 704-92-20 ауд. 3

Кафедра фізичного виховання №2 Луценко Лариса 
Сергіївна 704-11-33 

вул. Пушкінська, 
104, спортивний 

комплекс

Кафедра фізичного виховання №3 Баламутова Наталія 
Михайлівна 704-90-71 ауд. 403

Кафедра філософії Данільян Олег 
Геннадійович 704-92-84 ауд. 235

Кафедра фінансового права Кучерявенко Микола 
Петрович 704-93-02 ауд. 233

Кафедра цивільного права №1 Борисова Валентина 
Іванівна 704-92-98  ауд. 31

Кафедра цивільного права №2 Яроцький Віталій 
Леонідович 704-90-53 (54) ауд. 804

Кафедра цивільного процесу Комаров В’ячеслав 
Васильович 704-92-70 ауд. 88
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Військово-юридичний факультет № 6 
у складі Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого був ство-
рений у 1996 році на підставі Указу Прези-
дента «Про заходи щодо підготовки кадрів 
військової юстиції та організації науково-
дослідних робіт у галузі військового зако-
нодавства» № 1105 від 20 листопада 1996 
року та Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про утворення військово-юридичного 
факультету Національної юридичної акаде-
мії України імені Ярослава Мудрого» № 70 
від 22 січня 1998 року.

Ініціатором  створення  військово-
юридичного факультету у 1996 році був пер-
ший проректор Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого Ста-
шис Володимир Володимирович.

Військово-юридичний факультет визна-
но єдиним військовим навчальним під-
розділом вищого навчального закладу в 
системі військової освіти України, у якому 
здійснюється підготовка військових юрис-
тів для Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань.

З листопаду 1996 року до вересня 2004 року 
факультет очолював декан (начальник) Харчен-
ко В. М. — кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінально-виконавчого права.

З вересня 2004 року факультет очолює 
декан (начальник) Шевчук В. М. — Заслуже-
ний юрист України, старший радник юстиції, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
криміналістики.

Сьогодні на факультеті проводиться підго-
товка юридичних кадрів для органів військо-
вої прокуратури, юридичної служби Мініс-
терства оборони України, Військової служби 

Сташис  
Володимир Володимирович, 

Перший проректор,  
березень 1964 рр. —  

серпень 2010 рр.

Державний радник 
юстиції 1 класу (генерал-
полковник юстиції), академік 
Національної академії 
правових наук України, 
професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, 
заслужений працівник вищої 
школи України, лауреат 
Державної премії України, 
Герой України.

ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ



ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

10

правопорядку Збройних Сил України, 
Державної прикордонної служби Украї-
ни, Міністерства надзвичайних ситуацій 
України, Управління державної охорони 
України, Державної спеціальної служби 
транспорту Міністерства інфраструкту-
ри України, Внутрішніх військ Міністер-
ства внутрішніх справ України.

Вперше на Україні з  успіхом апро-
бована комбінована схема підго-
товки фахівців на бюджетній основі: 
«Чотири роки — студент, п`ятий рік 
— курсант», яка дала змогу на прак-
тиці застосувати принцип інтегру-
вання військової та цивільної осві-
ти, суттєво знизити витрати на підго-
товку військових фахівців з  вищою 
освітою. За навчальною програмою 
студенти-курсанти факультету додат-
ково вивчають понад 20 спеціальних 
дисциплін військової спрямованос-
ті, як то військова адміністрація, пра-
вова робота у Збройних Силах Украї-
ни, Статути Збройних Сил України та 
їх практичне застосування, військо-
ва типографія, загальновійськова так-
тика, історія війн і військового мисте-
цтва, військове навчання та вихован-
ня, вогнева підготовка та інші. 

Після проходження військового 
стажування та складання Комплек-
сного державного іспиту із тактико-
спеціальних військових дисциплін, 
Державних іспитів з юридичних дисци-
плін випускникам факультету наказом 
Міністра оборони України присвою-
ється військове звання «лейтенант 
юстиції», вони отримують диплом 
магістра за спеціальністю «Право-
знавство», кваліфікації «юрист, офі-
цер військового управління тактично-
го рівня».

Основними підрозділами факульте-
ту є: навчальна частина; служба матері-
ального складу та стройове; фінансо-
ва служба; навчальні курси студентів, 
курсантів; кафедра загальновійсько-
вих та правових дисциплін; кафедра 
військового права. На факультеті кафе-
дрою загальновійськових та правових 
дисциплін здійснюється підготовка за 
програмою офіцерів запасу зі студен-
тів усіх денних факультетів Універси-
тету, які виявили бажання додатково 
пройти навчання, отримати військо-
ву освіту та військове звання «молод-
ший офіцер запасу» за юридичною 
військово-обліковою спеціальністю. 
Також на факультеті організовані про-
ведення Курсів підвищення кваліфі-
кації офіцерів-дізнавачів Військової 
служби правопорядку Збройних Сил 
України, на яких викладають найдо-
свідченіші доценти, професори Уні-
верситету та факультету.

Для забезпечення життєдіяльнос-
ті факультету побудовано 5-поверхо-
вий адміністративно-житловий кор-
пус, в якому створені комфортні умови 
для підготовки фахівців. В цій будівлі 
розміщуються казарма для курсантів, 
кафедри, аудиторії. Поряд з цією будів-
лею побудовано для студентів факуль-
тету сучасний гуртожиток.

Студенти факультету перші чоти-
ри роки навчання мешкають у новому 
комфортабельному шестиповерхово-
му гуртожитку № 8 квартирного типу  
в кімнатах по 2 і 3 особи, реконструкція 
якого була закінчена у жовтні 2005 р. 
Гуртожиток збудовано за європейськи-
ми стандартами, приміщення укомп-
лектовані новими меблями та сучасним 
технічним обладнанням. Є велика зала, 
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спортивні кімнати. На кожному повер-
сі хол для відпочинку, приміщення для 
готування їжі та зберігання особистих 
речей студентів. В гуртожитку облад-
нані кімнати для навчання студен-
тів, підведений інтернет, встановле-
ні сучасні пральні машинки. Два роки 
поспіль за результатами проведено-
го конкурсу-огляду на кращий гурто-
житок Університету, гуртожиток № 8 
займає перше місце.

У гуртожитку створено та діє сту-
дентське самоврядування — студент-
ська рада, яка обирається мешканця-
ми гуртожитку з числа студентів 6-го 
та 10-го факультетів. Студентська рада 
гуртожитку плідно співпрацює та про-
водить спільні заходи із студентською 
радою факультету та Правлінням сту-
дентського самоврядування Універ-
ситету. Активно працює студентське 

самоврядування, яке за підтримкою 
керівництва факультету з успіхом 
проводжують в суспільне життя ціка-
ві заходи для студентів та курсантів 
факультету: вечори відпочинку, спор-
тивні змагання, зустрічі з цікавими 
людьми, культпоходи в кінотеатри, 
музеї, театри, виставки та інші.

На п`ятому курсі курсанти факуль-
тету мешкають у курсантському гур-
тожитку казарменого типу з усі-
ма вимогами Статутів Збройних Сил 
України. На факультеті велика увага 
приділяється розвитку фізкультури  
і спорту. Для занять фізичною куль-
турою та спортом студентам та кур-
сантам факультету створено всі необ-
хідні умови. У навчальних корпусах  
і гуртожитках функціонують спортив-
ні та тренажерні зали та спортивні 
майданчики.

Зустріч Міністра оборони України з випускниками, 
які закінчили з золотими медалями у 2010 року ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
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На теперішній час на факультеті 
навчаються понад 400 студентів та кур-
сантів. Їм викладають одні з найкращих 
та досвіченіших викладачів Університе-
ту, професори: Гриценко О. А., Мануй-
лов Є. М., Матюхіна Н. П., Тітов В.Д., Фро-
лова О. Г., Шульга М. В.; доценти: Зінчен-
ко І. О., Касинюк В. І., Павловська Л. М., 
Процюк І. В., Сібільов Д. М., Філін Д. В., 
Шевердін М. М., Явор О. А. та інші.

За роки існування факультет здій-
снив 13 випусків (всього — понад 900 
випускників), 11 з них — випуски офі-
церів військової юстиції. Дипломи  
з відзнакою отримали понад 160 випус-
кників, із золотими медалями закінчили 
навчання 86 офіцерів.

Високий рівень підготовки та добрі 
показники підтверджують відповід-
ні досягнення наших студентів, кур-
сантів та випускників факультету, яких 

заохочували різноманітними премія-
ми, академічними стипендіями : 

 стипендія Президента України: 
2004 — Олександр Збаражський; 
2005 — Олександр  Карпенко ;  
2008 — Михайло  Самофалов ;  
2010 — Вячеслав Музика; 2011 — 
Олександр Кривенко;

 стипендія Верховної Ради: 2002 — 
Іван Зинов’єв; 2010 — Олександр 
Говорущак, Микола Луців, Вікторія 
Павлова; 

 стипендія імені Героя Радянсько-
го Союзу генерала армії Ватутіна 
М.Ф.: 2008 — Костянтин Покора;  
2009 — Сергій Жовнір; 2010 — 
Оксана Мельник; 2011 — Микола 
Василенко;

 стипендія імені двічі Героя Радянсько-
го Союзу генерала армії Черняхов-
ського I. Д.: 2008 — Лариса Солошенко;

Ректор університету з випускниками факультету 2012 року
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 стипендія імені двічі Героя Радянсько-
го Союзу генерал-полковника авіа-
ції Лавриненкова В. Д.: 2009 — Кири-
ло Хужин; 2010 — Олександр Погорє-
лов; 2011 — Микола Петришин;

 стипендія імені славетної українки 
Олени Степанів: 2008 — Лілія Біло-
ус; 2009 — Лайма Горбенко; 2010 — 
Марія Зайцева; 

 премія Кабінету міністрів України: 
2009 — Віталій Мірошниченко;

 премія імені Ярослава Мудрого: 
2010 — Ольга Чекірда;

 лауреат першої премії конкурсу 
«Україна: 20 років державотворен-
ня»: 2011 — Олександр Кривенко.
У 2011 році курсант 5 курсу Кри-

венко Олександр зайняв І місце у Всеу-
країнській олімпіаді з правознавства.

Наші студенти та курсанти мають 
високі досягнення і в спорті, вони 
підіймають не тільки свій особис-
тий рівень, а вже захищають прапори 
нашої країни на різноманітних спор-
тивних змаганнях. Найкращих успі-
хів в спорті досяг Віталій Мірошничен-
ко, який за часи навчання виконав нор-
матив майстра міжнародного класу  
з бойового багатоборства (по військово-
спортивним багатоборствам), у 2006 
році став чемпіоном України і призером 
Чемпіонату Європи, а в 2008 році здо-
був перемогу на чемпіонаті Світу. Віта-
лій твердо закріпився в збірній Украї-
ни з бойового багатоборства. У черв-
ні 2011 році студент 1 курсу Царьов 
Павло став призером чемпіонату Світу  
з єдиноборств за розділом «сейф» та 
виконав майстра спорту.

Факультет багато уваги приді-
ляє спортивно-масовій роботі. Щоро-
ку на факультеті проводяться такі Вручення дипломів випускникам факультету
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видовищні змагання, як турнір з міні-
футболу на «Кубок декана», військово-
спортивні змагання «Козацькі роз-
ваги». Захід — «Козацькі розваги» на 
військово-юридичному факультеті став 
доброю традицією для всього складу 
факультету і однією із форм патріотич-
ного виховання молоді.

Популярності набуває і «Осінній крос» 
для всіх студентів та курсантів факультету. 
Багато студентів факультету тренуються 
та приймають активну участь в змаганнях 
по окремим видам спорту, захищаючи 
честь факультету та Університету.

Для студентів Університету та 
військово-юридичного факультету 
постійно працюють спортивні сек-
ції: легка атлетика, футбол, волейбол, 
баскетбол, оздоровча аеробіка; пла-
вання, бокс, настільний теніс, дзюдо, 
армрестлінг, боротьба, бокс, шашки, 
шахи, туризм, спортивне орієнтування 
та інші. Проводяться спартакіади з різ-
них видів спорту, в яких беруть участь 
студенти всіх факультетів.

Також за ініціативою студентсько-
го самоврядування стало чудовою 

традицією вже п`ять років поспіль 
проведення між курсами факульте-
ту інтелектуально-розважальної гри 
«Хто? Де? Чому?».

Доброю традицією і заохоченням 
для наших випускників факультету є 
запрошення кожного року Міністер-
ством оборони України відмінників 
навчання на зустріч Президента Укра-
їни з випускниками вищих військових 
навчальних закладів у столиці нашої 
країни місті Києві.

Ми пишаємось випускника-
ми, які відмінно навчались та дося-
гли кар’єрного росту в просуван-
ні по службових сходинках в прак-
тичній роботі, так деякі випускни-
ки 2002 року на цей час стали вій-
ськовими прокурорами Військових 
гарнізонів, це — Вдовитченко Віта-
лій; Пашнєв Руслан, Нараган Роман, 
Андрій Веліпсор та інші. Для студен-
тів факультету створено всі необхід-
ні умови для навчання, організації 
дозвілля та відпочинку. Факультет 
активно живе життям Університету і 
пишається своїми досягненнями.

Представники Генеральної прокуратури України з керівництвом факультету, 
офіцерами факультету та випускниками 2012 року



ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

15

НАВЧАННЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

В сучасних умовах навчання в 
Університеті діє кредитно-модульна 
система, яка вимагає нових підходів 
до навчального процесу.

Що таке кредитно-модульна 
система? Кредитно-модульна сис-
тема є інструментом упроваджен-
ня ЕСТS та Болонського процесу 
в цілому і базується па декількох 
принципових положеннях. Перше, 
найголовніше, — це навчальні кре-
дити, які визначають обсяг навчаль-
ного навантаження і видів навчаль-
ної діяльності. Друге — система 
навчальних модулів, що забезпечує 
управління самостійною роботою 
студентів і, що важливо, контроль 
якості навчального процесу. Метою 
впровадження кредитно-модульної 
системи є підвищення якості освіт-
ньої діяльності та підготовки фахів-
ців і забезпечення на цій основі ака-
демічної та професійної мобільності 
студентів.

Упровадження цієї системи вно-
сить певні корективи в організацію 
навчального процесу: по-перше, 
разом із традиційними формами 
навчання — лекціями, семінарськи-
ми заняттями тощо, акцент робиться 
на вдосконаленні практичних нави-
чок; по-друге, збільшується обсяг 
самостійної роботи студентів, підси-
люється її значущість і роль у процесі 
навчання; по-третє, визначено обся-
ги та форми індивідуальної творчої 
роботи; по-четверте, здійснюється 
постійний контроль якості навчання.

Провідна ідея кредитно-модульної 
системи — навчання має бути постій-
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ним, носити характер безперервнос-
ті. Вивчення навчальних дисциплін 
повинно супроводжуватися послі-
довним засвоєнням та поглиблен-
ня знань, практичних навичок, нако-
пиченням кредитів з послідовним і 
постійним контролем знань студентів 
за вивченими змістовими модулями 
(сукупністю певних розділів, тем). Як 
правило, протягом семестру студен-
ти повинні пройти 2 модулі. Студент 
не допускається до складання друго-
го модуля (з будь-якої причини), якщо 
він не склав перший. Тому відвідуван-
ня лекцій, семінарських, практичних 
занять, що призводить до накопичен-
ня кредитів навчальним дисциплін, 
характеризує риси навчання. Саме 
такий підхід до організації навчаль-
ного процесу враховує вмотивова-
ності ставлення студентів до навчан-
ня та забезпечує його якість.

Кредити ЕСТS є числовим екві-
валентом оцінки (від 1 до 60), при-
значеної для розділів курсу, щоб 
охарактеризувати навчальне наван-
таження студента, що вимагається 
для їх завершення. Вони відобража-
ють кількість роботи, якої потребує 
кожен блок курсу, відносно загаль-
ної кількості роботи, необхідної для 
завершення повного року акаде-
мічного навчання в закладі. Отже, 
лекції, практична робота, семінари, 
консультації, виробнича практика, 
самостійна робота (у бібліотеці чи 
вдома) й іспити або інші види діяль-
ності пов'язані з оцінюванням ЕСТS, 
таким чином, базується на повному 
навантаженні студента, а не обмеж-
ується лише аудиторними годи-
нами.

У ЕСТS 60 кредитів становить 
навчальне навантаження на один 
навчальний рік і, як правило, 30 кре-
дитів на семестр.

Один  кредит  ЕС ТS дорівнює  
36 годинам.

М о д у л ь  —  з а д о к у м е н т о в а -
на за вершена частина освітньо-
професійної програми навчальної 
дисципліни, практики, держав-
ної атестації, що реалізується від-
повідними формами навчально-
го процесу, тобто це сукупність 
змістовних модулів, яка завершує 
вивчення певного розділу дисци-
пліни і може включати підсумко-
вий контроль.

Змістовий модуль — система 
навчальних елементів, ще поєдна-
на за ознакою відповідності певно-
му навчальному об'єктові, тобто це 
сукупність тем, яка може завершува-
тись підсумковим контролем.

Кредити ЕСТS призначаються для 
розділів курсу, але присвоюються 
лише студентам, які успішно завер-
шили курс, задовольняючи всі необ-
хідні вимоги щодо оцінювання. Інши-
ми словами, студенти не одержують 
кредитів ЕСТS тільки за відвідування 
занять чи проведення часу за кор-
доном — вони повинні задовольни-
ти всі вимоги щодо оцінювання, щоб 
продемонструвати, що вони викона-
ли заявлені навчальні завдання для 
даного розділу курсу.

Оцінювання успішності студентів. 
Перелік оцінок з дисциплін показує здо-
бутки студента у спосіб, який є загально-
зрозумілим і може легко сприйматися 
в різних навчальних закладах, для чого 
використовується таблиця переходу від 



ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

17

оцінок за 100-бальною шкалою до оці-
нок за національною шкалою та шкалою 
ЕСТS. У таблиці наводиться відповідність 
оцінок у балах оцінкам за національною 
шкалою та шкалою ЕСТS.

Оцінювання знань студентів з 
навчальних дисципліни здійснюєть-
ся на основі результатів поточного 
модульного контролю (ПМК), інди-
відуальної роботи й підсумкового 
контролю знань (ПКЗ).

Завданням ПМК є перевірка розу-
міння та засвоєння певного матері-
алу, умінь самостійно опрацьовува-
ти тексти, здатності осмислити зміст 
теми чи розділу, публічно чи пись-
мово представити певний матері-
ал (навичок презентації). Загальним 
об'єктом оцінювання знань студен-
тів під час ПМК є відповідні частини 

навчальної програми, засвоєння яких 
перевіряється.

Об'єктом поточного модульного 
контролю знань студентів з навчаль-
ної дисципліни є успішність на прак-
тичних заняттях, виконання модуль-
них завдань.

Оцінювання результатів ПМК 
здійснюється викладачем наприкінці 
вивчення кожного змістового моду-
лю. Критеріями оцінювання поточ-
ного модульного контролю є: успіш-
ність на практичних заняттях (відвід-
ування відповідних форм навчально-
го процесу, рівень знань за резуль-
татами практичних занять, само-
стійне опрацювання тем в цілому чи 
окремих питань, оцінка за модульні 
контрольні завдання. Кількість балів 
за результатами оцінювання ПМК 

Оцінка за 
шкалою

ЕСТЗ
Визначення

Оцінка за 
національ-

ною шкалою

Оцінка за 100-
бальною шкалою,  

що використовується  
в НУ «ЮАУ»

А Відмінно-відмінне виконання, лише з 
незначною кількістю помилок 5 90-100

В Дуже добре — вище середнього рівня 
з кількома помилками 4 80-89

С
Добре — в загальному правильна 
робота з певною кількістю значних 
помилок

4 75-79

р Задовільно — непогано, але  
зі значною кількістю недоліків 3 70-74

Е Достатньо — виконання задовольняє 
мінімальні критерії 3 60-69

РХ Незадовільно — потрібно попрацюва-
ти перед тим. як перескласти

2

35-59

Р
Незадовільно — необхідна серйоз-
на подальша робота, обов'язковий 
повторний курс

1-34
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визначається кафедрою. Виконан-
ня модульних контрольних завдань 
проводиться у формі тестуван-
ня, виконання практичних завдань 
тощо. Перелік тестів, питань та 
завдань, порядок і час їх складання, 
критерії оцінювання визначають-
ся кафедрою і доводяться до відо-
ма студентів на початку навчально-
го року. Підсумковий бал за резуль-
татами ПМК оформляється під час 
останнього практичного заняття 
відповідного семестру. У разі неви-
конання завдань ПМК з поважних 
причин студенти мають право, за 
дозволом деканату, скласти їх до 
наступного ПМК. Час та порядок 
складання визначається деканатом 
разом з кафедрою. Кількість балів 
за індивідуальну роботу визнача-
ється кафедрою. Бали за індивіду-
альні завдання нараховуються сту-
дентові лише за умови успішного їх 
виконання. Підсумковий контроль 
знань проводиться у формі іспиту 
або заліку. Завданням ПКЗ є пере-
вірка розуміння студентом про-
грамного матеріалу в цілому, логі-
ки та взаємозв'язків між окремими 
розділами, здатності творчого вико-
ристання накопичених знань, умін-
ня сформувати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисци-
пліни тощо.

Оцінювання здійснюється за 100-
бальною шкалою.

Загальний діапазон балів (від 
0 до 100) встановлюється на тер-
мін вивчення навчальної дисциплі-
ни. Завдання ГТМК та індивідуальна 
робота оцінюються в діапазоні від  
0 до 50 балів; завдання, що виносять-

ся па ПКЗ, від 0 до 50 балів.
Навчальна робота студентів 

контролюється в процесі навчан-
ня за кредитно-модульною систе-
мою, а також при проведенні зимо-
вої та літньої екзаменаційних сесій. 
У міжсесійний період контроль за 
навчанням студентів здійснюється 
на семінарах, практичних заняттях 
та колоквіумах, а також при прове-
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денні модульних контролів.
Підготовка до іспитів та заліків 

дає можливість вивчити всі питан-
ня курсу, в тому числі й такі, які не 
читаються в лекціях і не виносяться 
на практичні чи семінарські заняття. 
При підготовці до заліку чи іспиту 
потрібно використовувати питання, 
які є на кожній кафедрі. Ці питання 
відповідають програмі курсу з тієї 
чи іншої дисципліни. Це сприяє при-
веденню знань у систему, що під-
вищує якість підготовки спеціаліс-
тів. Крім того, підготовка до заліків 
та іспитів допомагає накопичувати 
досвід самостійної роботи з зако-
нами, підручниками та іншою літе-
ратурою і судовою практикою. Слід 
мати на увазі, що навчання у вищо-
му навчальному закладі відрізня-
ється від навчання в школі. Навчаль-
ний рік в академії має два семестри 
по чотири місяці. Протягом семе-
стру студент відвідує лекції та інші 
заняття. Кожний семестр закінчу-
ється заліковою та екзаменаційною 
сесією. Оцінки, які виставляє викла-
дач на заняттях, не мають вирішаль-
ного значення, а лише враховують-
ся екзаменатором при оцінці знань 
студента на іспиті. Тому підготовку 
до іспитів та заліків необхідно почи-
нати з перших днів навчального 
року, семестру.

Важливу роль перед Іспитом чи 
заліком відіграє консультація, під 
час якої викладач звертає увагу сту-
дентів на недоліки, виявлені в інших 
групах, роз'яснює найбільш складні 
і важливі питання курсу, відповідає 
на запитання студентів.

Студенти денних факультетів допус-

каються до сесії за умови здачі всіх моду-
лів та заліків, передбачених навчальним 
планом, а також захисту курсової робо-
ти у другому семестрі навчального року.

Якщо студент не з'явився на іспит 
без поважних причин, то він вважа-
ється таким, що одержав незадо-
вільну оцінку.

Студенти, курсанти які повніс-
тю виконали вимоги навчально-
го плану, успішно склали всі іспити  
й заліки, переводяться на наступ-
ний курс.

Для ліквідації студентами академ-
заборгованості декан встановлює 
строки до початку наступного семе-
стру. Студенти з академічною забор-
гованістю відраховуються з універ-
ситету, якщо вони:
1. Не склали в сесію іспити з трьох  

і більше дисциплін;
2. Не ліквідували в установлені 

строки академзаборгованість;
3. Отримали три незадовільні оцін-

ки з одного предмета;
4. Не виконали програму виробни-

чої практики або отримали неза-
довільну оцінку при захисті мате-
ріалів практики.
Ліквідація  ак адемзаборгова -

ності в період сесії, як правило, не 
допускається.

П о в то р н е  с к л а д а н н я  і с п и т у 
допускається не більше двох разів: 
один раз — викладачу, другий — 
комісії, яка створюється деканом 
факультету.

П о в то р н е  с к л а д а н н я  і с п и т у  
з метою підвищення позитивної оцін-
ки дозволяється ректором у винятко-
вих випадках.
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Лекція — основний вид проведен-
ня навчальних занять у ВНЗ, призна-
чених для засвоєння теоретичного 
матеріалу.

Лекція, як правило, є елементом 
курсу лекцій, який охоплює основний 
теоретичний матеріал навчальної 
дисципліни.

Основна мета лекції  — дати сис-
тематизовані основи наукових знань 
та практичного досвіду з навчальної 
дисципліни, розкрити стан і перспек-
тиви розвитку конкретної галузі науки  
і техніки, сконцентрувати увагу на най-
більш складних і вузлових питаннях 
навчального матеріалу.

Лекція повинна носити проблем-
ний характер, стимулювати активну 
пізнавальну діяльність тих, хто навча-
ється, сприяти формуванню у них 
творчого мислення.

У лекції висвітлюється нове законо-
давство з тих чи інших питань та судо-
ва практика, даються рекомендації  
з підготовки до практичних (семінар-
ських) занять чи колоквіумів. Перед 
лекцією студент повинен ознайоми-
тися з відповідним розділом програми 
курсу навчальної дисципліни, уваж-
но переглянути попередні конспек-
ти лекцій, а також відповідні глави та 
параграфи підручника чи посібника.

Важливо записати дату та тему лек-
ції, перелік питань, які висвітлюються 
в лекції, нормативні акти та літературу, 

яку рекомендує лектор для вивчення 
того чи іншого питання.

Студент повинен уважно слухати 
лектора, записувати основні положен-
ня та визначення, які лектор виділяє 
інтонацією і дає можливість записа-
ти. При конспектуванні слід відмічати 
методичні рекомендації лектора для 
вивчення деяких питань самостійно.

Для конспекту з кожної дисципліни 
слід мати окремий загальний зошит. 
На сторінках зошита слід зробити поле 
для того, щоб доповнювати лекцію 
статтями нормативного акта чи роби-
ти інші помітки, в тому числі з незрозу-
мілих питань.

Сторінки зошита повинні бути про-
нумеровані. Конспектування слід вес-
ти різними кольорами, виділяючи 
визначення чи інші важливі питання. 
При конспектуванні слід використову-
вати скорочення чи абревіатуру. Якщо 
у студента виникли запитання, то їх 
можна з’ясувати в кінці лекції у лекто-
ра чи у викладача на практичному або 
семінарському занятті.

Після лекції, коли в пам’яті зали-
шились свіжі враження, конспект слід 
допрацювати, доповнити, звірити з тек-
стом закону чи з підручником. Уміння 
конспектувати залежить від досвіду. 
Важливе значення в цьому питанні має 
досвідченість лектора та його вміння 
донести до студентів важливі і необхід-
ні знання з навчальної дисципліни

ЯК СЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ ТА КОНСПЕКТУВАТИ ЇЇ
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ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота — одна з важ-
ливих форм навчання та науково-
дослідної роботи студента. Вона 
виконується один раз у кінці 
навчального року. Підготовка курсо-
вої роботи та її успішний захист є важ-
ливим засобом отримання глибоких 
знань з проблем, до яких у студента 
виник інтерес.

Студент не допускається до 
сесії, якщо він не захистив роботу. 
Якщо робота захищена не на «від-
мінно», то студент не є відмінником 
навчання. Студент не може отри-
мати диплом з відзнакою, якщо 
хоча б одна робота захищена на 
«задовільно».

Тему курсової роботи, яку сту-
дент, курсант обрав з допомогою 
викладача, потрібно зареєструвати 
на кафедрі. У деканаті повинні бути 
відомості, на якій кафедрі студент 
пише роботу. На кафедрах розро-
блені методичні вказівки з написання 
курсових робіт. Але не виключено, 
що студент, погодивши це з викла-
дачем — науковим керівником, 
може обрати будь-яку тему з курсу, 
яка не передбачена методичними 
вказівками. Студент повинен віді-
брати відповідну літературу з теми, 
нормативні акти, матеріали судової 
практики і т. ін.

Вибрані джерела потрібно вивчити 
і, дотримуючись плану роботи, присту-
пити до її написання.

Курсова робота повинна відпові-
дати таким вимогам:
1. У ній повинно конкретно висвіт-
люватися питання теми. Висновки 

повинні спиратися на літературні 
джерела.
2. Зміст роботи не повинен обмежу-
ватися констатацією зібраних фактів 
та інформації, їм потрібно дати кри-
тичний аналіз, показати їх значення 
й особливості.

Корисно представити викладаче-
ві перший варіант роботи для озна-
йомлення й отримання зауважень 
та побажань щодо внесення змін та 
доповнень.

При  оформленні  остаточно-
го  варіанта  роботи  потрібно  на 
сторінках  залишити  поля  і  про-
нумерувати  сторінки .  Робота 
повинна  бути  належним  чином 
оформлена .

Об с я г  р о б о т и  в и з н ач а є т ь с я  
в залежності від змісту. При напи-
санні та оформленні роботи сту-
дент отримує консультації та пора-
ди від викладача — наукового 
керівника.

Після оформлення роботи вона 
передається на кафедру для рецен-
зування. Після цього студент захи-
щає свою роботу перед комісією, 
яка створюється на кафедрі. На 
захисті студент повинен сформу-
лювати основні положення роботи, 
підкресливши необхідність вибору 
цієї теми, навести докази на користь 
того чи іншого положення, відпові-
сти на питання, які поставлять чле-
ни комісії.

Якщо на захисті буде виставле-
на незадовільна оцінка, студент 
повинен писати роботу і захищати її 
повторно.
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Назва дисципліни Усього 
(годин)

Лекції 
(годин)

Практичні і 
семінарські 

заняття
Основи економічних теорій 46 26 20 залік 
Іноземна мова 34 34 залік 
Фізвиховання 72 72 залік 
Безпека життєдіяльності (безпека
життєдіяльності, основи охорони праці)

56 22 34 залік

Основи інформатики та обчислювальної 
техніки 

52 20 30 залік 

Автомобільна техніка 
(у тому числі автомобільна підготовка)

108 20 88 залік

Теорія держави та права 72 44 28 залік 
Історія держави та права 100 56 44 іспит
Історія української культури 
(в т.ч. Культурологія)

68 36 32 іспит

Організація судових та правоохоронних 
органів 

56 26 30 іспит 

ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ 1 КУРСУ, 
І СЕМЕСТР, 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ 1 КУРСУ
ІІ СЕМЕСТР, 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва дисципліни Усьго 
(годин)

Лекції 
(годин)

Практичні і 
семінарські 

заняття
Економічна теорія 80 46 34 залік 
Іноземна мова 32 32 залік
Фізвиховання 64 64 залік 
Латинська мова 22 22 залік 
Юридична деонтологія 30 30 залік
Логіка 56 26 30 залік
Основи римського приватного права 24 24 залік
Історія держави та права України 114 64 50 іспит
Теорія держави та права 72 44 28 іспит
Автомобільна техніка
(у тому числі автомобільна підготовка) 

96 14 82 іспит
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Самостійна робота студентів, кур-
сантів є основним засобом засвоєн-
ня навчального матеріалу. Вона здій-
снюється з метою відпрацювання та 
засвоєння навчального матеріалу, 
визначеного тематичним планом для 
самостійних занять; закріплення та 
поглиблення знань, умінь та навичок; 
виконання індивідуальних завдань  
з навчальних дисциплін; підготовки до 
майбутніх занять та контрольних захо-
дів; формування у студентів, курсантів 
культури розумової праці, самостійності 
та ініціативи у пошуку та набутті знань.

Самостійна робота студента, кур-
санта забезпечується інформаційно-
методичними засобами (підручни-
ки, навчально-методичні посібники, 

конспекти лекцій, комплекти інди-
відуальних семестрових завдань, 
комп’ютерні навчальні комплек-
си, методичні рекомендації з орга-
нізації самостійної роботи та вико-
нання окремих завдань, які пови-
нні мати також і електронні версії) та 
матеріально-технічними засобами, 
передбаченими робочою програмою 
навчальної дисципліни. Самостій-
на робота студента, курсанта з вивчен-
ня навчального матеріалу з конкретної 
дисципліни може проходити в бібліоте-
ці, навчальних кабінетах, комп’ютерних 
класах, лабораторіях тощо.

На практичних заняттях студенти, 
курсанти розв’язують завдання, в основу 
яких покладені конкретні кримінальні чи 

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

УЧАСТЬ У НАУКОВОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТКУ

Наукові гуртки працюють на всіх 
кафедрах. Участь у них добровільна. 
Ця корисна форма науково-дослідної 
роботи — одна з найважливіших  
у самостійній підготовці студента. Вона 
сприяє поглибленню знань, допомагає 
навчитися аналізувати та узагальнювати 
відповідні матеріали, чітко формулювати 
свої висновки з різних питань Члени нау-
кових гуртків виступають з доповідями, 
узагальнюють судову чи адміністратив-
ну практику, готують реферати на моно-
графії, беруть участь у соціологічних 
дослідженнях.

На першому курсі слід брати участь  
у гуртках тих кафедр, які ведуть викла-
дання на цьому курсі. Це гуртки історії 
держави та права, теорії держави та пра-
ва, економічної теорії, логіки, організації 

судових та правоохоронних органів.
Робота в гуртку проводиться під 

керівництвом наукового керівника. На 
засіданнях гуртка студенти виступа-
ють з доповідями. Якщо доповідь отри-
мала позитивну оцінку, вона зарахо-
вується студентові за курсову роботу  
і він звільняється від написання перед-
баченої навчальним планом курсової 
роботи.

Слід мати на увазі, що робота в гурт-
ку не обмежується підготовкою та зачи-
туванням доповіді. Член гуртка повинен 
відвідувати всі засідання, брати участь у 
обговоренні доповідей, рефератів. Кра-
щі роботи можуть бути заслухані на нау-
кових конференціях або опубліковані в 
різних виданнях, представлені на кон-
курси (міські, обласні, всеукраїнські).
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цивільні справи або справи з інших галу-
зей права. Це допомагає їм вивчати 
норми права, виробляти навички пра-
вильного застосування законів і під-
законних актів, знайомитися з судо-
вою практикою.

Для того щоб знати відповіді на 
питання, які виносяться на семі-
нар або практичне заняття, та добре 
виступити на ньому, необхідно:

Засвоїти конспекти лекцій з цих 
питань, відповідний розділ підруч-
ника, коментар до закону чи статтю в 
юридичному журналі.

Вивчений матеріал потрібно систе-
матизувати І скласти план відповіді на 
кожне питання.

Зібраний з кожного питання мате-
ріал студент вивчає, продумує основні 
положення, завчає поняття чи статтю 
закону.

Якщо викладач раніше визначив для 
студента питання, яке він повинен під-
готувати на семінар, то потрібно зро-
бити конспект свого виступу. Під час 
виступу студент може користуватися 
своїми записами, але не читати текст, а 
лише тримати його перед собою, щоб 
не порушити послідовність викладен-
ня матеріалу. Це допомагає опанувати 
навички ораторського мистецтва.

Студенти, курсанти уважно слу-
хають виступ доповідача, відмічають 
суперечливі або незрозумілі момен-
ти. Після виступу кожен студент може 
задати питання чи виступити зі свої-
ми міркуваннями з суперечливих 
питань.

У кінці заняття викладач підби-
ває підсумки, а студенти доповнюють 
або виправляють свої записи та кон-
спекти. Готуючись до практичного 

заняття, слід уважно вивчити фактич-
ні обставини справи, з’ясувати зміст 
поставлених питань. Потім потрібно 
ознайомитись із нормативними акта-
ми, які регулюють ці питання, вивчи-
ти відповідний розділ підручника, 
коментар до закону, конспект лекції.

Рішення кожного завдання 
повинно бути виконано письмо-
во в окремому зошиті для практич-
них занять з тієї чи іншої дисциплі-
ни. Рішення повин-но бути мотиво-
ване, з обов’язковим посиланням 
на відповідні норми закону чи під-
законного акта. Якщо умови завдан-
ня дають підстави запропонува-
ти два і більше варіантів рішення,  
то це слід зробити письмово.

У зошиті доцільно залишити поля 
для того, щоб вносити інші варіанти 
рішення або підсумки викладача та 
допоміжні аргументи.

Пропущені заняття (незалежно від 
причини) студент повинен відпрацю-
вати своєму викладачеві на кафедрі. Від-
працювання є обов’язковим і у випад-
ку відсутності письмового рішення  
в зошиті чи отримання незадовільної 
оцінки на занятті.

За підсумками практичних занять 
з багатьох дисциплін виставляють-
ся заліки. Якщо студент має пропуски 
або незадовільні оцінки, то залік не 
виставляється.

При підготовці до занять та в разі 
необхідності студент може отримати 
консультацію у викладача, який читає 
лекції або проводить заняття, а також 
на кафедрі у чергового викладача. 
Консультації можуть проводитись  
з ініціативи як викладача, так і сту-
дента. Вони сприяють поповненню 
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знань студента, курсанта з’ясуванню 
окремих складних питань, а також 
допомагають викладачеві встанови-
ти якість засвоєння студентами знань 
з тієї чи іншої дисципліни.

Консультації організують кафе-
дри. Згідно з графіком вони проводять-
ся щодня. Консультації проводять усі 
викладачі кафедри. Крім індивідуальних, 
проводяться консультації для академіч-
ної групи (перед заліками та іспитами).

Ідучи на консультацію, студент 

повинен продумати питання, які він 
хоче з’ясувати.

Консультації можуть бути вико-
ристані для погодження пла-
ну курсової роботи або наукової 
доповіді.

Корисні для студента рекомен-
дації можна отримати не лише на 
кафедрі, але й у бібліотеках Універ-
ситету, у тому числі з використанням 
комп’ютерної техніки.

 Не запізнюйтесь на заняття, не про-
гулюйте їх. Наздоганяти пропущене 
доведеться самотужки.

 Не псуйте майно Університету, не 
заходьте в навчальний корпус з жуй-
кою або цигаркою, не робіть написів 
на стінах, столах, партах та ін.

 Своєчасно знімайте верхній одяг 
та здавайте в гардероб у осінньо-
весняний період.

 Не використовуйте у спілкуван-
ні непристойну лексику. Культура 
мови — обличчя юриста.

 Не пропускайте громадські роботи. За 
нашими правилами, їх треба відпра-
цьовувати у вільний від навчання час.

 Не заходьте в навчальний корпус 
у брудному взутті або одязі. Осо-
би чоловічої статі — не відрощуйте 
бороди або довгі волосся, завжди 
мати охайну зачіску.

 Навчиться користуватись ліфтом 
за відповідними правилами.

 Завжди мати охайний зовнішній 
вигляд.

 Забороняється користувуватись 
мобільним телефоном на заняттях 
(наказ Міністра освіти і науки Укра-
їни, наказ ректора).

 Забороняється палити на території 
Університету (наказ Міністра освіти  
і науки України, наказ ректора).

Фонд бібліотеки нараховує 
понад 1 420 тис. пр. У його структу-
рі — правова література та видан-
ня соціально-гуманітарної тема-
тики, документи на електронних 

носіях, вітчизняна та зарубіжна пері-
одика. Бібліотека співпрацює з 
українськими, російськими, зару-
біжними видавництвами, комплек-
тується згідно профілю університету. 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ,  КУРСАНТІВ 
ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

РОБОТА В БІБЛІОТЕЦІ
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Значна кількість літератури надхо-
дить у подарунок від авторів, органі-
зацій, навчальних закладів України 
та інших держав. Зберігається осо-
биста бібліотека професора, акаде-
міка права Володимира Володими-
ровича Сташиса, яка містить понад 
6 тис. пр. У фонді бібліотеки близь-
ко 50 тис. української та зарубіжної 
періодики за різні роки видання. 
Фонд енциклопедичної, довідкової, 
інформаційно-бібліографічної та рефе-
ративної літератури налічує понад 
20 тис. видань. Бібліотека рідкісних 
видань та дисертацій містить 42 тис. 
пр.: 27 тис. книг, 194 назви правових 
журналів, 1360 дисертацій, 14 тис. 
авторефератів дисертацій. Створю-
ється Е-колекція книг серії «Харків-
ська правова школа». 

З 1999 р. розпочалась автомати-
зація бібліотеки, запроваджена ІБС 
ПП «САБ». У 2010 р. впроваджується 
нова АБІС «ІРБІС». У читальних залах 
навчальних корпусів, кафедрах органі-
зовані автоматизовані місця для робо-
ти з електронними ресурсами бібліо-
теки у локальній мережі університету. 
Доступ до електронного каталогу та 
інформаційних ресурсів здійснюється 
через внутрішній веб-сайт бібліотеки.

Відділи бібліотеки:
1. Відділ автоматизації бібліотечних 

процесів.
2. Комплектування і наукової оброб-

ки літератури. 
3. Науково-бібліографічний. 
4. Рідкісних видань та дисертацій. 
5. Збереження фондів. 
6. Обслуговування. 
7. Навчальної літератури.

Структура електронних ресурсів
Електронний каталог:

1. База наукової та навчальної 
літератури. 

2. База рідкісних книг .
3. База збірників наукових праць та мате-

ріалів конференцій.
4. База дисертацій і авторефератів.
5. База видань іноземними мовами.
6. Електронна картотека статей.

Повні тексти:
1. Е-ресурси кафедр.
2 .  П о в н о т е к с т о в і  п і д р у ч н и к и 

та навчально-методична література.
3. Повнотекстові монографії.
4. Повнотекстові збірники наукових 

праць.
5. Повнотекстові журнали.

Інформаційно-бібліографічні 
ресурси:

1. Систематизований бюлетень нових 
надходжень.

2. Галерея нових надходжень.
3. Зведений каталог періодичних 

видань 1812 — 2010 рр., які надій-
шли до фонду бібліотеки .

4. Прес-кліпінг «НЮАУ ім. Ярослава 
Мудрого в публікаціях».

5. Інформаційний дайджест «Моно-
графії вчених НЮАУ ім. Ярослава 
Мудрого».

6. Е-папка для науковців.
7. Календар знаменних і пам’ятних дат. 
8. Бібліографічна база даних «Книжко-

ві колекції особистих бібліотек уче-
них академії».

9. Бібліографічна база даних Інститу-
ту наукової інформації з суспільних 
наук РАН «Держава і право (1986 —  
2008)». 
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10. Бібліографічна база даних «Судо-
ва практика Верховного Суду 
України у кримінальних справах 
(1999 — 2007)». 

11. Бібліографічний покажчик «Вчені 
та співробітники Академії — кава-
лери і лауреати державних наго-
род, премій, конкурсів».

12. Бібліографічний  компендіум 
«VIVAT LEX!», 1999 — 2010».

13. Е-архів віртуальних довідок та спис-
ків рекомендованої літератури.

Інтернет-ресурси:
1. Е-база даних книг з права видав-

ництва «Центр навчальної літерату-
ри» http://culonline.com.ua/

2. Е-база даних газети «Урядовий 
кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/

3. Інтернет-навігатор
Д л я  с т у д е н т а ,  к у р с а н т а 

військово-юридичного факульте-
ту читацький абонемент видається 
у бібліотеці в навчальному корпусі 
по вул. Динамівській, 4 на четвер-
тому поверсі. У цьому корпусі роз-

ташоване книгосховище і читацька 
зала. Також можливо отримувати 
літературу, користуватись читаць-
кою залою і в інших корпусах 
університету.

Наукова література видається 
терміном на 10 днів, а деякими рід-
кісними екземплярами можна корис-
туватися лише в читальному залі. 
Після закінчення навчального року 
всю літературу слід здати до бібліо-
теки. Бібліотека постійно готує книж-
кові виставки, де можна ознайомити-
ся з новими надходженнями книг та 
з літературою за певною тематикою.

У відділі довідково-бі бліо гра фіч-
ного обслуговування вам допомо-
жуть знайти необхідну книгу чи стат-
тю, нададуть консультацію з питань 
оформлення списків літератури до 
курсових та наукових робіт.

Бібліотека працює щоденно з 9-00 
до 18-00, у суботу з 9-00 до 15-45, 
вихідний день — неділя.

Обслуговування проводиться при 
пред’явленні читацького квитка.

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота на військово-
юридичному факультеті забезпечує 
якісний хід навчально-виховного про-
цесу, виконання особовим складом 
завдань підтримання дисципліни і ста-
тутного порядку, формування у кож-
ного випускника високих військово-
професійних якостей. Головні зусилля 
у виховній роботі зосереджені на 
вихованні у студентів, курсантів любо-
ві до своєї держави, її народу, поваги 

до бойових традицій українського вій-
ська, почуття гордості за належність 
до такого славетного вузу як Націо-
нальний університет «Юридична ака-
демія імені Ярослава Мудрого». Керів-
ництво факультету тісно взаємодіє 
з  ректоратом Університету  з питань 
проведення важливих заходів вихов-
ної роботи, відзначення державних та 
професійних свят, пам'ятних, знамен-
них дат і подій.
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У системі виховної роботи важ-
ливу роль відіграють робота з вете-
ранськими організаціями м. Харко-
ва. Основними завданнями роботи  
в цьому напрямку є формування у сту-
дентів, курсантів факультету високої 
патріотичної свідомості, почуття відда-
ності Вітчизні, готовності до виконан-
ня конституційного обов'язку щодо 
захисту національних інтересів Украї-
ни, військово-патріотичне виховання 
молоді на бойових традиціях україн-
ського народу.

На факультеті активно працює сту-
дентське, курсантське самовряду-
вання, проводяться студентські (кур-
сантські) збори, ради, старостати  
у взаємодії з керівництвом факульте-
ту відіграють значну роль у вирішен-
ні питань удосконалення навчально-
виховного процесу, розв'язанні 
соціально-побутових проблем, органі-
зації змістовного відпочинку та дозвіл-
ля. Студенти та курсанти факультету 
залишаються небайдужими до дітей 
у яких дитинство проходить в дитя-
чих будинках. Систематично прово-
дяться зустрічі з дітьми та надається 
матеріальна допомога цім будинкам.  
З метою надання практичної і мето-
дичної допомоги керівництву в орга-
нізації і проведенні виховних заходів 
за студентськими підрозділами — 
закріплено науково-педагогічний 
склад кафедр університету. Головна 
функція кураторів студентських під-
розділів — постійна індивідуальна та 
групова робота з молоддю, створен-
ня умов для гармонійного розвитку 
особистості, оволодіння інтелекту-
альними та культурними надбання-
ми людства.

Зустріч студентів факультету з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни

Дитячий будинок

Дні довкілля
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Фізичне виховання і спорт в уні-
верситеті є невід’ємною складовою 
частиною формування загальної 
та професійної культури, збере-
ження та зміцнення здоров’я, орга-
нізації та забезпечення здорового 
способу життя, підвищення рівня 
працездатності, створення умов 
для активної освітянської діяль-
ності. Для організації спортивно-
масової та підвищення фізичного 
рівня  студентів, курсантів в уні-
верситеті працюють спортивні 
клуби та секції:

 5 спортивних клубів університе-
ту: плавальний, волейбольний, 
шаховий, з боротьби, з боксу та 
кікбоксингу;

 спортивні секції з: оздоровчо-
го фітнесу, баскетболу (жінки 
та чоловіки), спортивної аеро-
біки, черлідингу, гімнастичних 
видів спорту, атлетичної гім-
настики (тренажерний зал), 
бриджу, волейболу (жінки та 
чоловіки), легкої атлетики, пла-
вання, оздоровчого плаван-
ня, футболу, гандболу (жінки та 
чоловіки), оздоровчої гімнасти-
ки для співробітників.
Протягом навчального року 

проводиться спартакіада серед 
факультетів з волейболу, баскетбо-
лу, шахів, настільного тенісу, лег-
кої атлетики, плавання, футболу,  
а також змагання серед гуртожит-
ків із настільного тенісу, баскетбо-
лу, шахів.

В учбових корпусах і гуртожит-
ках університету функціонують 

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

Команда переможців «Кубку 4-х» турніру з міні-
футболу з деканом факультету Шевчуком В.М.

Нагородження найкращих спортсменів 
з настольного тенісу

Осінній крос першокурсників
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спортивні та тренажерні зали, спор-
тивні майданчики. Крім того, діє 
сучасний навчально-спортивний 
комплекс: спортивна та дві трена-
жерні зали, зал аеробіки, басейн, 
стадіон, тир.

Як для факультету який готовить 
військових юристів спортивно-
масова робота займає особли-
ве місце. Крім спортивних заходів, 
які проводяться в рамках універ-
ситетських змагань наш факуль-
тет запроваджує свої традиційні 
змагання та конкурси спортивно-
масової роботи між курсами за 
окремими планами. Саме найя-
скравіші це командні змагання: 
«Козацькі розваги», міні-футбол на 
«Кубок декана факультету», з пере-
тягування канату, волейбол та інші. 
Велику увагу факультет приділяє 
кросовій підготовці. 

За останні роки слід відмітити 
кращих спортсменів факультету: 

 з легкої атлетики: Роздабаров 
Павло, Яковенко Ярослав, Рома-
нюк Артем, Рудик Юлія, Мель-
ник Оксана, Струк Олена, Тлепо-
ва Марина та інші.

 з футболу: Гаврук Микола, Гав-
рук Олександр, Петрів Петро, 
Петрів Ігор, Панов Олександр, 
Шевченко Михайло, Панченко 
Віталій, Покора Костянтин, Гав-
рілов Олександр та інші.

 з бойових єдиноборств: Мірош-
ниченко Віталій, Царьов Пав-
ло, Бігун Петро, Живицький 
В’ячеслав;

 з баскетболу: Болтик Антон, 
Заховаєв Костянтин, Денисюк 
Михайло.

Змагання з перетягування канату

Турнір з шахів

Змагання з армрестлінгу
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Вересень
 Посвячення у студенти 

першокурсників. 
 Зустріч з керівництвом Університету 

та факультету.
 Організація заходів щодо знайом-

ства з Університетом та містом. 
 Збори всіх курсів студентів та кур-

сантів факультету.
 Складання Військової присяги кур-

сантами 5 курсу.
 День фізкультурника.
 Цикл лекцій «Про здоровий спосіб 

життя».
 Організаційне засідання студради 

гуртожитку та факультету.
 День гуртожитку № 8.

Жовтень
 Проведення «Осіннього кросу 

першокурсника».
 Зустріч студентів, курсантів із про-

ректором Університету.
 День освіти.
 День юриста.
 Проведення конкурсу на кращу кім-

нату гуртожитку.
 Святковий концерт, присвячений 

Дню юриста.
 Святковий концерт, присвячений 

Дню юриста.

Листопад
 Кубок чотирьох по міні-футболу.
 Зустріч студентів, курсантів із Ректо-

ром Університету.
 День військово-юридичного 

факультету.

 День Університету. 
 День студента.
 Зустріч з випускниками факультету. 
 Екскурсії до музеїв міста Харкова. 

Грудень
 Святковий концерт, присвячений 

Дню прокуратури.
 Збори всіх курсів студентів та кур-

сантів факультету.
 Святкування Дня Збройних Сил України.
 Військово-спортивні змагання 

«Козацькі розваги».
 Відвідування студентами, курсанта-

ми Дитячого Будинку.
 Святкування Нового року.

Січень
 Різдвяні свята.
 Підведення підсумків складання 

зимової сесії.
 Проведення конкурсу «Краща ака-

демічна група факультету».
 «Кращий курс факультету» – на 

квітень.
 Проведення змагання по підтягу-

ванню на перекладині.
 Зустріч з представниками відомств-

замовників.

Лютий
 Зустріч із заслуженими професора-

ми Університету.
 Збори всіх курсів студентів та кур-

сантів факультету.

КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 
НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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 День захисника Вітчизни.
 Кубок Декана по настільному тенісу.
 Святковий концерт, присвячений 

Дню захисника Вітчизни. 
 Державний розподіл випускників 

факультету та Університету.

Березень
 Кубок Декана по міні-футболу.
 Святкування Міжнародного 

жіночого дня.
 Інтелектуально-розважальна гра 

«Що? Де? Чому?»
 День Юридичної служби Збройних 

Сил України. 
 Проведення конкурсу на кращу 

кімнату гуртожитку.
 День відмінника.

Квітень
 День сміху та гумору.
 Військове стажування курсантами 

та студентами 5 курсу. 
 Організація та проведення днів 

довкілля.
 Зустріч студентів, курсантів з пред-

ставниками прокуротури України. 
 Складання Комплексного Держав-

ного іспиту з військових дисциплін 
та фізичної підготовки.

 Проведення «Весняного кросу 
пятикурсника».

Травень
 Відвідування студентами музею 

Великої Вітчизняної війни. 
 Зустріч з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни.
 Святкування Дня Перемоги. 
 Складання Військової присяги 

студентами 5 курсу .
 Проведення конкурсу «Краща 

академічна група факультету»,  
«Кращий курс факультету»  
за друге півріччя та навчальний рік.

 Збори всіх курсів студентів та кур-
сантів факультету.

 День прикордонника.

Липень-серпень 
 Літній трудовий семестр.

     Переведення студентів 4 курсу у 
курсанти за результатами рейтингу 
навчання.

 Військові збори для студентів 
3 курсу.

 Літній трудовий семестр.
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МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МАГІСТРАТУРА ЗА ПРОГРАМАМИ ХАРТФОРДШИРСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (LLM/МА)

Здорові студенти, курсанти є залог 
успішного навчання та досягнення 
наміченої мети. Медичне забезпечен-
ня студентів нашого факультету про-
водиться на тому рівні, як і для всіх 
студентів Університету, в 20-й студент-
ській міській лікарні. В цьому медич-
ному закладі студенти стоять на облі-
ку та в любий час можуть отримати 
медичну допомогу при необхіднос-
ті. В першу чергу студенти, курсан-
ти повинні самі піклуватися про свій 
стан здоров’я, вести здоровий спосіб 
життя та своєчасно щорічно проходи-
ти медичне обстеження за встановле-
ним лікарями часом. У випадку погір-
шення стану здоров’я студент має 
сповістити про це свого старосту гру-
пи та відповідального офіцера, зруч-
ним для них способом і потім зверну-
тись до лікаря.

Курсанти 5 курсу нашого факуль-
тету знаходяться на забезпеченні  
у військово-медичному клінічному 
центрі Північного регіону Міністерства 
оборони України. Також на факультеті 
для ретельного спостереження за ста-

ном здоров’я військовослужбовців 
працює військовий фельдшер, пра-
порщик Слісаренко Валентина Вікто-
рівна, кабінет 111 (АЖК). При захво-
рюванні курсант повинен діяти згідно 
алгоритму створеного за  відповідни-
ми наказами і керівними документа-
ми стосовно медичного забезпечення 
військовослужбовців. 

Систематичне заняття спортом, 
недопущення шкідливих звичок та 
своєчасні медичні огляди будуть 
сприяти підтриманню здоров’я та гар-
монійному розвитку студентів та кур-
сантів нашого факультету.

З метою задоволення існуючого 
попиту у правниках, які здатні працю-
вати в багатонаціональному правово-
му середовищі, обізнані з міжнародно-
правовими аспектами регулювання 
економічних відносин, правом Євро-
пейського Союзу, дипломатичною 
практикою Національний універси-

тет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого» в рамках проек-
ту ТЕМПУС у 2009 році уклав договір 
з Хартфордширським університетом 
Великої Британії про підготовку магі-
стрів за програмами цього інозем-
ного навчального закладу за такими 
напрямами:

Медичний огляд
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1. «Міжнародне комерційне право» 
(L.LM, Master of Law);

2. «Європейське право» (L.LM, Master 
of Law);

3. «Міжнародні відносини та диплома-
тія» (MA, Master of Arts);
Випускники, які успішно оволоді-

ли навчальною програмою LLM або 
MA, отримують диплом магістра Харт-
фордширського університету, що від-
повідає вимогам ЄС щодо документів 
про вищу освіту та визнається в усіх 
країнах світу. Відповідно до Кодек-
сів практики магістерських програм 
Великої Британії (Codes of Practice for 
Masters Programmes) магістри права 
можуть займатися юридичною прак-
тикою за отриманою спеціалізацію, а 
також продовжити навчання у вищих 
навчальних закладах за програмами 
докторантури (PhD).

Навчальний процес забезпечу-
ється кваліфікованими викладача-
ми НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» 
відповідно до академічних стандар-
тів Великої Британії. Викладачі та сту-
денти мають доступ до електронної 
навчально-методичної бази Хартфорд-
ширського Університету — StudyNet, 
що дозволяє застосовувати інтерак-
тивне навчання та надавати інформа-
тивну підтримку на усіх його етапах; 
розроблені усі необхідні навчальні та 
методичні ресурси.

З нашого факультету за часи навчан-
ня п’ятеро наших випускників з успі-
хом закінчили Хартфордширський уні-
верситет і отримали диплом магістра: 
Менів Олексій, Сонько Олексій, Арте-
менко Анна, Здоровило Андрій, Павло-
ва Вікторія. 

До навчання запрошуються: бака-
лаври або спеціалісти в галузі права та 
інших гуманітарних наук, що на належ-
ному рівні володіють англійською 
мовою. Зарахування відбувається за 
результатами співбесіди.

За додатковою інформацією звер-
татися до відділу міжнародних про-
грам та зв’язків за адресою: м.Харків, 
вул. Пушкінська-77, а. 92 тел. (057)704-
93-31.
web: www.britishllm.com
e-mail: otrag@mail.ru; 
shumilo@nlau.edu.ua

ГАЗЕТА «VIVAT LEX!»

Газета Національного університе-
ту «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого» «Vivat Lex!» вихо-
дить з вересня 1999 року. 

Видання має широку мережу студ-
корів на всіх факультетах універси-
тету. Основні завдання, поставлені 
перед творчим колективом газети — 

Вручення диплому магістра Олексію Меніву
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інформування про життя університе-
ту, сприяння організації навчального 
процесу, виховної роботи зі студента-
ми, розвиток соціальних ініціатив сту-
дентської молоді, надання студентам 
і викладачам можливості реалізувати 
свій творчий потенціал. 

На сторінках «Vivat Lex!» висвітлю-
ється життя вузу: публікуються мате-
ріали про навчальний процес, впро-
вадження нових методик, міжнарод-
не співробітництво, участь науковців 
у розробці нових законів і кодексів, 
навчання та науково-дослідницькі 
пошуки студентів, історія рідного 
вузу. Як методичний посібник для сту-
дентів газета публікує матеріали про 
досвід роботи відомих юристів, роз-
повідає про роботу випускників уні-
верситету. На своїх шпальтах газета 
друкує також матеріали про спортив-
ні досягнення університету, участь 
студентів у художній самодіяльності. 

Вона не обмежується матеріалами на 
суто вузівські теми, часто відклика-
ється на проблеми загальносуспіль-
ного значення.

Газета «Vivat Lex!» — переможець 
обласного творчого конкурсу журна-
лістів «Часопис-2005» (номінація — 
«Краща вузівська газета»). За високий 
фаховий рівень видання та як кра-
щу вузівську газету року в 2004, 2005 
та 2006 роках «Vivat Lex!» відзначено 
дипломом переможця на Міжнарод-
ному професійному творчому конкур-
сі журналістів «Срібне перо». Колектив 
газети нагороджено почесними гра-
мотами Національної спілки журналіс-
тів України, Управління у справах пре-
си та інформації Харківської облдер-
жадміністрації, Харківського обласно-
го арбітражного суду, прокурора Хар-
ківської області, голови Апеляційно-
го суду, Управління МВС України в Хар-
ківській області. На при кінці кожного 

Представники Міністерства оборони України з керівництвом факультету 
та студентами 1 курсу 2011 року



ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК

36

Для представлення інтересів сту-
дентства,  на факультеті та гуртожитку 
створена студентська Рада. 

Рада студентського самоврядуван-
ня факультету та гуртожитку функціо-
нує з метою забезпечення виконання 
студентами своїх обов’язків та захис-
ту їх прав і сприяє гармонійному роз-
витку особистості студента, самоор-
ганізації та формуванню їх соціальних 
ініціатив.

Основними завданнями ради сту-
дентського самоврядування факуль-
тет, гуртожитку є вирішення питань 
пов’язаних з покращенням житлово-
побутових умов, стимулюванням 
активної участі студентської молоді 
в організації свого дозвілля та фор-
муванням здорового способу життя 
тощо.

Студентська рада факультету, гур-
тожитку плідно співпрацює та прово-

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

навчального року керівництво універ-
ситету разом з колективом газети про-
водить підведення підсумків на яких 
відмічають та нагороджують грамота-
ми, дипломами, преміями самих актив-
них і найкращих студкорів з усіх інсти-
тутів, факультетів. 

За останні роки студкори військово-
юридичного факультету за якісну та іні-
ціативну роботу в цьому напрямку нео-
дноразово заохочувались керівни-
цтвом Університету. Слід відмітити най-

кращих студкорів факультету це: Троян 
Ольга, Ткаченко Тетяна, Іванюк Лари-
са, Солошенко Лариса, Кривежко Олек-
сандр. Друкувати статті може кожен 
бажаючий студент практично на всі 
теми, хвилюючі студентів факультету та 
університету. Шановні студенти та кур-
санти, будьте активними, у вас є яскра-
ва можливість залишити дуже цікавий 
та корисний слід в історії факультету. 

Контакти: тел. (057) 704-93-29, 
e-mail: gazetavivatlex@rambler.ru

Декан факультету №6 Шевчук В.М. з студентською радою гуртожитку №8
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ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ

Профком студентів — це виборний 
представницький орган, створений 
згідно із статутом профспілки праців-
ників освіти і науки, через який проф-
спілка здійснює свої повноваження 
по представленню інтересів студен-
тів Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого» і захисту їх законних прав.

З 2007 р. профком студентів очо-
лює канд. юрид. наук, доц. кафедри 
державного будівництва Лялюк Олек-
сій Юрійович.

Профспілка студентів Універси-
тету об’єднує більше 8 тис. студентів 
інститутів та факультетів. У структу-
рі профспілки створено сім профбю-
ро, що об’єднали профгрупи студен-
тів у межах інститутів та факультетів 
Університету.

Профспілковий комітет — єди-
на студентська організація, яка має 
юридичний статус і покликана пред-
ставляти та захищати інтереси сво-
їх членів. У складі профкому 17 чле-
нів. Функціонують постійні комісії 
профкому, які є його робочими орга-
нами: організаційно-масова, житлово-
побутова, сприяння навчальному про-
цесу студентів, контролю за пунктами 

соціального харчування, з соціальних 
та матеріально-фінансових питань сту-
дентів, спортивно-оздоровча та спів-
робітництва зі спортивними клубами 
Університету, ревізійна. Студентське 
самоврядування нашого факульте-
ту, також активно співпрацює з сту-
дентським профсоюзом за багатьма 
напрямками роботи.

Основні напрямки роботи 
профкому:
1. Захист соціально-економічних прав 

та інтересів студентів на всіх рів-
нях влади в межах законодавства 
України. 

2. Надання матеріальної допомоги 
студентам, які її потребують; 

3. Сприяння проведенню культурно-
масових заходів, які організуються 
студентами. 

4. Сприяння здійсненню оздоров-
лення студентів через санаторій-
профілакторій «Юрист». 

5. Контроль за нормами громадсько-
го харчування та оздоровлення 
студентів. 

6. Співпраця зі студентським клубом 
та Палацом студентів Університету 
при проведенні тематичних свят, 
вечорів факультетів. 

дить спільні заходи із Правлінням сту-
дентського самоврядування Універ-
ситету. Активно працює студентське 
саморядування, яке за підтримкою 
керівництва факультету з успіхом  вті-
лює в суспільне життя цікаві заходи 
для студентів та курсантів факультету: 
вечори відпочинку, спортивні змаган-

ня, зустрічі з цікавими людьми, куль-
тпоходи в кінотеатри, музеї, театри, 
виставки та інші.

Про проведену роботу студентська 
рада щорічно проводить звітнє засі-
дання, на якому керівництво факуль-
тету та адміністрація гуртожитку оці-
нюють  роботу за минулий рік.
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7. Посередництво при вирішенні кон-
фліктних ситуацій, однією зі сторін 
яких є студенти. 

8. Контроль за дотриманням норм 
законодавства по відношенню до 
студентів-сиріт, інвалідів та інших 
соціально незахищених категорій, 
а також виконання адміністрацією 
Закону «Про вищу освіту» по відно-
шенню до студентів Університету. 

9. Надання допомоги малозабезпе-
ченим студентам та з багатодітних 
сімей, студентським сім’ям, сиротам 
та інвалідам. 

10. Організація відпочинку та оздо-
ровлення членів профспілки, їх 
туристичних поїздок.

11. Надання допомоги при народжен-
ні дитини матерям, що знаходять-
ся у відпустках по вагітності та 
догляду за дитиною. 

12. Заохочення студентів за успіхи 
у навчанні, науковій та громад-
ській роботі. 

13. Сприяння в одержанні студентом 
ISIC — міжнародного посвідчення 
студента та Української студент-
ської картки.

14. Співпраця із студентським теле-
каналом щодо створення студент-
ських телепрограм, відеомонтажу 
програм тощо.

Тел. (057) 704-92-77;
E-mail: alyalyuk@mail.ru

Військове стажування курсантів та 
слухачів на посадах юрисконсультів 
військових частин, установ Збройних 
Сил України є складовою частиною 
навчального процесу.

Основними її задачами є:
 придбання навичок практичної 

діяльності юрисконсульта військо-
вої частини;

 поглиблення і закріплення теоре-
тичних знань, отриманих у процесі 
навчання на ВЮФ;

 ознайомлення стажистів із прак-
тикою роботи підрозділів і поса-
дових осіб юридичної служби 
з'єднань і об'єднань по забезпечен-
ню законності в адміністративно-
господарській діяльності органів 
військового керування;

 вироблення й удосконалювання 
практичних навичок здійснен-
ня правової роботи в армії і на 
флоті.
Для успішного рішення задач ста-

жування курсант повинен твердо 
знати:

 вимоги Міністра оборони по бойо-
вій підготовці на поточний навчаль-
ний рік, задачі в області зміцнення 
військової дисципліни, військового 
і правового виховання в Збройних 
Силах;

 військове законодавство, нака-
зи й інші акти органів військового 
управління, що регулюють право-
ве положення і порядок діяльності 
юридичної служби Збройних Сил 
України.

ВІЙСЬКОВЕ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ КУРСАНТІВ 5 КУРСУ 
ФАКУЛЬТЕТУ

За спеціалізацією «юрисконсультська робота»
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Перед стажуванням проводиться 
методична нарада, на якій стажисти 
одержують рекомендації командуван-
ня військово-юридичного факультету, 

кафедри загальновійськових і право-
вих дисциплін про порядок виконання 
програми й індивідуального завдання 
на юрисконсультське стажування.

Повсякденне індивідуальне учбово-
методичне керівництво стажуванням 
здійснює начальник підрозділу юри-
дичної служби (помічник командира 
по правовій роботі, старший юрис-
консульт, помічник начальника вузу 
по правовій роботі, юрисконсульт вій-
ськової частини), що організує прохо-
дження стажування, створює необхід-
ні умови для виконання її програми й 
індивідуального завдання, система-
тично контролює і направляє робо-
ту стажистів, заслуховує звіти про хід 
виконання ними програми й індивіду-
ального завдання, забезпечує, необ-
хідними методичними посібниками по 
правовій роботі.

З питань службової діяльності керів-
ництво курсантом-стажистом здійснює 
безпосередньо командир (начальник) 
військової частини (установи).

Використання стажистів не за призна-
ченням, покладання на них обов’язків, не 
зв’язаних з виконанням програми стажу-
вання, не допускається.

По закінченні стажування началь-
ник підрозділу юридичної служби 
складає письмовий відгук про резуль-
татах виконання програми стажуван-
ня курсантами. У відгуку вказуються 
повнота і якість виконання стажистом 
програми, відношення до роботи, 
рівень теоретичних знань, практичних 
знань і умінь, знання законодавства і 
практики його застосування, висновки 

про ступінь підготовленості стажиста 
до виконання посади. Відгук в 3 при-
мірниках затверджується команди-
ром частини, скріплюється печаткою 
і видається курсанту після закінчення 
стажування.

Викладачі кафедри загальновій-
ськових і правових дисциплін, при-
значені для керівництва стажуванням 
здійснюють методичну допомогу, кон-
сультують їх з питань застосування 
законодавства і проведення правової 
роботи в армії і на флоті.

Під час перебування на стажуванні 
викладач вивчає й узагальнює досвід 
її проведення в підрозділах юридич-
ної служби для наступного його вико-
ристання в навчальному процесі, удо-
сконалення методики проведення 
стажування.

Після прибуття до місця стажування 
курсант складає особистий план робо-
ти і представляє його на затверджен-
ня начальнику підрозділу юридичної 
служби. По закінченні стажування ста-
жист складає письмовий звіт про під-
сумки виконання програми й індивіду-
ального завдання на стажування. Звіт 
затверджується начальником підрозді-
лу юридичної служби і разом з відгуком 
представляється на кафедру.

Захист звіту проводиться на кафедрі 
загальновійськових і правових дисци-
плін, яка здійснює учбово-методичне 
керівництво стажуванням.

КЕРІВНИЦТВО СТАЖУВАННЯМ І ПІДВЕДЕННЯ ЙОГО ПІДСУМКІВ
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На захист представляються:
 звіт про виконання програми 

стажування;
 звіт про виконання індивідуального 

завдання на стажування;
 відгук про роботу стажиста, під-

писаний начальником підрозділу 
юридичної служби, який здійснює 
безпосереднє керівництво діяль-
ністю курсантів під час стажування, 
у 3-х примірниках;

 індивідуальний план проходження 
стажування, затверджений началь-
ником підрозділу юридичної служ-
би (безпосереднім керівником ста-
жування) і підписаний стажистом з 
оцінками про виконання завдань, 
заходів;

 перелік документів, які були складе-
ні курсантом у процесі стажування;

 перелік (зразки) матеріалів, що 
показують діяльність підрозділів 
юридичної служби.
Усі вказані вище документи повинні 

бути виконані на друкарській машинці 
чи видрукувані з використанням прин-
тера ПЭВМ. 

При визначенні оцінки стажування 
враховуються:

 повнота і якість відпрацьовуван-
ня програми стажування, індивіду-
ального завдання, індивідуального 
плану проходження стажування;

 результати виконання службо-
вих обов’язків при проходженні 
стажування;

 якість проведення занять, вико-
нання заходів і завдань у ході 
стажування;

 уміння організувати і проводити 
правове виховання особового скла-
ду (цивільного персоналу);

 уміння надати правову допомогу 
відповідно до законодавства, орга-
нізувати правовиконавчу і пра-
вотворчу діяльність командирів 
(начальників), інших посадових осіб 
органа військового управління в різ-
них умовах;

 ступінь практичного освоєння тео-
ретичних знань, отриманих у ході 
навчання на ВЮФ НУ «ЮАУ ім. Ярос-
лава Мудрого»;

 знання нормативних актів;
 зміст і якість оформлення звітних 

матеріалів;
 кількість, зміст і якість пред-

ставлених на кафедру з підроз-
ділів юридичної служби мате-
ріалів, що потім можуть бути 
використані як практичні при-
клади при вивченні окремих 
питань по дисциплінах кафе-
дри; - військова дисципліна 
курсанта під час стажування  
і його робота по зміцненню вій-
ськової (трудовий) дисципліни  
і правопорядку у військовій 
частині, з’єднанні, об’єднанні, 
в і й с ь к о в о - н а в ч а л ь н о м у 
закладі. 
Викладач, призначений для 

керівництва стажуванням пред-
ставляє начальнику кафедри пись-
мовий звіт про результати ста-
жування з пропозиціями по її 
удосконалюванню.

Підсумки стажування обгово-
рюються на засіданні кафедри. Звіт 
про підсумки стажування, а також 
пропозиції про удосконален-
ня начальник кафедри доповідає 
начальнику військово-юридичного 
факультету.
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Військове стажування курсантів 
є складовою частиною навчального 
процесу, і має на меті дати первинні 
практичні навички виконанні функціо-
нальних обов’язків слідчого військо-
вої прокуратури, помічника військо-
вого прокурора.

Основними задачами стажування є:
 закріплення теоретичних знань, отри-

маних у процесі навчання на ВЮФ;
 ознайомлення з практикою застосу-

вання органами військової проку-
ратури діючого законодавства;

 ознайомлення з організацією робо-
ти військової прокуратури по забез-
печенню законності і правопо-

рядку у військах, попередження 
правопорушень;

 придбання практичних навичок 
проведення правової пропаганди 
у військових частинах, організації 
взаємодії військової прокуратури з 
командуванням, органами по робо-
ті з особовим складом, військовою 
громадськістю по зміцненню закон-
ності і правопорядку;

 ознайомлення з існуючою практи-
кою розслідування злочинів і здій-
снення прокурорського нагляду;

 придбання практичних навичок про-
ведення прокурорських перевірок і 
виконання окремих слідчих дій.

Безпосереднє керівництво вій-
ськовим стажуванням здійснюється 
військовим прокурором.

Військовий прокурор забезпечує 
виконання програми, систематично 
контролює роботу стажистів і пері-
одично заслуховує їхні звіти про хід 
виконання програми стажування.

Для надання допомоги в оволо-
дінні практичними навичками слід-
чої, прокурорської, роботи курсанти 
повинні бути закріплені за досвідче-
ними старшими слідчими, помічника-
ми прокурорів, під час стажування.

Використання курсантів не за при-
значенням, для виконання завдань, 
не передбачених програмою ста-
жування, і їх відрядження з практи-
ки раніше встановленого терміну не 
допускається.

Учбово-методичне керівництво 
практикою здійснюють викладачі 
кафедри загальновійськових та право-
вих дисциплін факультету. Викладачі 
здійснюють методичну допомогу, кон-
сультують з питань застосування зако-
нодавства і складання документів.

Після прибуття у військову прокура-
туру курсанти складають особисті пла-
ни проходження стажування, що затвер-
джуються безпосереднім керівником.

Наприкінці кожного стажування на 
курсанта його безпосереднім керів-
ником за місцем стажування склада-
ється відгук з відображенням повноти 
і якості виконання ним програми ста-
жування, ступеня самостійності при 
виконанні посади, організаторські 
здібності, ініціативність, вимогливість  
і ретельність, рівень теоретичних 

КЕРІВНИЦТВО СТАЖУВАННЯ І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

За спеціалізацією: «прокурорсько-слідча робота»
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знань і практичних навичок, знання 
законодавства і практики його засто-
сування, кількість і якість проведених 
заходів щодо правового виховання, 
питання, що характеризують особис-
тісні якості випускника, висновки про 
ступінь підготовки стажиста до вико-
нання посади. Відгук в трьох примір-
никах на кожного стажиста затвер-
джується військовим прокурором, 
скріплюється печаткою і видається 
курсанту після закінчення стажування.

Військові прокурори можуть 
направити на факультет узагальню-
ючу довідку за підсумками стажуван-
ня зі своїми пропозиціями по удоско-
налюванню підготовки курсантів на 
військово-юридичному факультеті.

Захист звіту проводиться на 
кафедрі загальновійськових і пра-
вових дисциплін, що здійснює 
учбово-методичне керівництво ста-
жуванням, з виставлянням диферен-
ційованої оцінки.

Оцінка за військове стажування 
визначається комісією після заслухо-
вування звіту стажиста з урахуванням 
повноти і якості виконання завдань, 
результатів перевірки представле-
них ним звітних документів, вико-
нання особистого плану й індивіду-
альних завдань, відгуків військового 
прокурора. 

Результати проходження практи-
ки оцінюються: «відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно».

Викладач, призначений для керів-
ництва стажуванням представляє 
начальнику кафедри письмовий звіт 
про результати стажування і пропо-
зиції щодо удосконалення організації 
стажування.

Підсумки стажування обговорю-
ються на засіданні кафедри. Звіт про 
підсумки стажування, а також про-
позиції по удосконаленню началь-
ник кафедри доповідає начальнику 
військово-юридичного факультету.
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Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто 
присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обо-
роняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну  цілісність і недотор-
канність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази  коман-
дирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, 
зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати  свої обов'язки  в інтере-
сах співвітчизників. 

Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!

ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА

Керівництво Університету з офіцерами факультету №6  та гостями свята 
після складання Військової присяги
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