
Декан військово-юридичного факультету Національ
ного університету "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого". Кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри криміналістики, старший радник юстиції.

Експерт експертної комісії Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України з проведення лі
цензування та акредитації навчальних закладів освіти 
за спеціальністю "Правознавство".

За свою плідну працю В.М. Шевчук отримав низку 
нагород: "Знак пошани" МНС України (2009 р.), "Від
мінник освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України (2005 р.), "Знак пошани" (2008 р.) і 
"За сприяння Збройним Силам України" Міністерства 
оборони України (2011 р.). У 2011 р. визнаний пере
можцем конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі 
імена" в номінації "Декан факультету".

Народився 3 травня 1970 року в с. Носківці Жме
ринського району Вінницької області.)

Після закінчення середньої школи з відзнакою 
у 1987 р. розпочав трудову діяльність слюсарем- 
збірником радіоапаратури ВЗРТА (м. Вінниця).

З 1988 р. по 1990 р. проходив строкову військову 
службу у Збройних силах СРСР.

У 1990 р. вступив на перший курс слідчо-проку
рорського факультету № 1 Харківського юридичного 
інституту, а у 1995 р. закінчив Національну юридич
ну академію України імені Ярослава Мудрого з від
знакою і продовжив навчання в аспірантурі на ка
федрі криміналістики. Після захисту кандидатської 
дисертації у 1999 р. його було призначено на посаду 
асистента кафедри криміналістики.

У 1999-2004 рр. В.М. Шевчук - заступник декана 
слідчо-криміналістичного факультету МВС № 3, а з 
2004 р. - декан військово-юридичного факультету № 6.

Військово-юридичний факультет визнано єдиним 
військовим навчальним підрозділом вищого навчально
го закладу в системі військової освіти України, у якому 
здійснюється підготовка юридичних кадрів для органів
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Присвоїти почесне звання
"Заслужений юрист України” 

за значний особистий внесок у державне 
будівництво, соціально-економічний, науково- 

технічний, культурно-освітній розвиток України 
вагомі трудові здобутки 

та високий професіоналізм 
та з нагоди Дня Конституції України.

прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній 
сфері, юридичної служби і Військової служби право- 
порядку Збройних Сил України, Державної прикор
донної служби України, МНС України, Управління дер
жавної охорони України, Державної спеціальної служ
би транспорту Міністерства інфраструктури України, 
Головного управління внутрішніх військ МВС України.

За роки існування факультет здійснив 11 випусків 
офіцерів військової юстиції (понад 800 випускни
ків). Дипломи з відзнакою отримали понад 160 ви- 
пускників, із золотими медалями закінчили навчання 
86 офіцерів. Факультет пишається своїми випускника
ми, здатними зробити значний внесок у розбудову на
шої демократичної, соціальної та правової держави

В.М. Шевчук - автор понад 120 друкованих праць, 
у тому числі співавтор підручників з "Криміналістики" 
(1999, 2004, 2007, 2008, 2010 рр.) та "Настільної 
книги слідчого"(2003, 2007, 2008, 2011 рр.), "Керів
ництво з розслідування злочинів" (2009 р.).

На високому професійному рівні Віктор Михайлович 
здійснює керівництво освітньою діяльністю факультет 
вміло та вимогливо мобілізує колектив для вирішення зав
дань підвищення якості підготовки офіцерських кадрів.
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Згідно зі статтею 106 (розділ V) Конституції України, Президент України "нагороджує державними 
нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними".

Енциклопедичне видання "Державні нагороди та нагороджені в Україні" інформує громадськість про 
розвиток нагородної справи в країні, діяльність Президента України щодо нагородження державними 
нагородами України, а також широко висвітлює досягнення осіб, відзначених ними.

На сторінках книги можна ознайомитися із системою державних нагород України, дізнатися про 
Комісію державних нагород та геральдики, про порядок представлення до нагородження і вручення 
державних нагород, про пенсії за особливі заслуги перед Україною; розміщено зображення всіх державних 
нагород та атрибутів згідно з їх описами, в натуральному розмірі; статути і положення, які визначають 
підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, встановлюють порядок нагородження, 
вручення, носіння державних нагород та інші правила станом на 29 листопада 2012 р.

Д36 Державні нагороди та нагороджені в Україні. Енциклопедичне видання / Уклад.: 
Войналович О. М., К.: Видавничий дім "Новий Час", 2012. - 336 с., іл.
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