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ЗВІТ 

про роботу декана юридичного факультету доц. Котухи О.С. 

Звітний період був результативним для юридичного факультету. 

На факультеті здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю 

(напрямом) «Право»  освітніх рівнів: бакалавр, магістр. 

Навчальний процес у 2014-2017 н.р. на юридичному факультеті 

забезпечували 36 викладачів, у т. ч. 6 професорів та 23 доценти. Кількість 

викладачів з науковими ступенями становить 29 осіб. Частка викладачів 

із науковими ступенями становить: на кафедрі теорії держави і права 

відповідно – 100 %, на кафедрі цивільного права та процесу – 90 %,  на 

кафедрі кримінального права та процесу – 90, 9 %, на господарського 

права та процесу – 90, 9 %, на кафедрі історії та політології – 100%, на 

кафедрі філософії і культури  – 90,9 %. 

Пріоритетними напрямами роботи факультету були: 

1. Активізація науково-дослідницької роботи серед професорсько-

викладацького складу та студентів. У 2014-17 н.р. 230 публікацій, 12  

монографій одноосібно та у співавторстві, 10 навчальних посібників, 15 



закордонних публікацій, 19 – у наукометричних базах. Припадає 7,1 

публікацій на 1 викладача. На факультеті навчається 5 аспірантів. 

Студентами опубліковано 57 тез доповідей. 

2. Розвиток міжнародного співробітництва, залучення викладачів та 

студентів до міжнародних програм академічної мобільності; співпраця із 

стратегічними партнерами в Україні та за кордоном відповідно до 

укладених угод. Протягом навчального року студенти беруть участь у 

програмах академічної мобільності. На даний час за кордоном на 

навчанні перебуває 1 студентка, 4 готуються на наступний семестр. У 

2014-2017 н.р. 3 викладачі факультету брали участь в академічній 

мобільності.  

3. Актуалізація електронної системи дистанційних курсів. Колектив 

працює над 100% забезпеченням дисциплін дистанційними курсами. На 

факультеті проводяться семінари щодо змістовного наповнення 

дистанційних курсів та їх використання та уніфікації у навчальному 

процесі.  

4. Удосконалення навчального процесу. Протягом звітного періоду були 

оновлені навчальні плани освітніх рівнів бакалавр та магістр.  

Проведена акредитація магістрів з правознавства. 

5. Оновлення навчально-методичного комплексу дисциплін кафедр 

факультету. Професорсько-викладацький склад кафедр брав участь у 

розробці та доповненні навчально-методичного комплексу дисциплін 

згідно з планами видання. Програма видання науково-методичних 

матеріалів на 2014-2017 рр. враховувала потреби забезпечення дисциплін 

підручниками, посібниками, методичними вказівками для проведення 

семінарських, практичних занять, завдань для самостійної роботи, тестів, 



виконання курсових та дипломних робіт, а також їх електронними 

версіями. У 2014-2017 н.р. видано 25 навчально-методичних праць.  

6. Запровадження та використання в освітньому процесі новітніх 

методик навчання та сучасних інформаційних технологій. Продовжено 

практику застосування рейтингової системи оцінювання знань 

студентів, проведено рейтингування доробку викладачів, 

використовуються інноваційні та інтерактивні форми проведення 

занять, методи дуальної освіти.  

7. Вдосконалення методики проведення профорієнтаційної роботи серед 

абітурієнтів. Профорієнтаційна робота здійснюється з залученням 

студентів 1-го курсу у регіонах, де вони навчалися. Буклет факультету 

перекладений двома мовами, проведено анкетування серед студентів 

першого курсу, інформація про навчання студентів за академічною 

мобільністю представлена на сайті факультету та університету, а також в 

соціальних мережах. Сайт факультету та кафедр повноцінно 

функціонує в англомовному контенті, відкрито галерею успішних 

випускників з метою пропагування їх наукових та професійних 

досягнень. Для абітурієнтів з високими балами ЗНО передбачено 

безкоштовне навчання.   

8. Організація ефективної взаємодії з кафедрами, яка полягала у 

спільному проведенні заходів, спрямованих на покращення освітньої, 

навчальної, наукової, методичної й організаційно-виховної роботи. 

9. Забезпечення ефективної роботи вченої ради факультету. Вчена рада 

приділяє особливу увагу обговоренню питань, пов’язаних із 

організацією освітньо-виховного процесу; напрямками науково-

дослідницької та навчально-методичної роботи; результативністю 



використання електронних сторінок кафедр; напрямами розвитку 

міжнародного співробітництва; проведенням профорієнтаційної 

роботи; підвищенням ефективності проходження практики; підсумками 

роботи екзаменаційних комісій, виконання ректорських контрольних 

робіт та заліково-екзаменаційних сесій, рекомендацією до опублікування 

навчально-методичних розробок; затвердженням звітів кафедр та планів 

робіт у межах своєї компетенції, правововиховній роботі тощо. 

10. Активізація організаційної та виховної роботи. Виховна робота на 

факультеті передбачає поєднання традиційних та інноваційних 

підходів, серед яких зростання ролі студентського самоврядування у 

розвитку навчального закладу, підтримка ініціативи студентської 

молоді, створення умов для самореалізації та творчого розвитку 

особистості, пропаганда здорового способу життя, культивування 

кращих рис української ментальності, створення сприятливого 

мікроклімату у студентському середовищі, формування поваги до свого 

навчального закладу. Основною метою проведення заходів виховної 

роботи на факультеті є формування у студентської молоді особистісних 

якостей і мотиваційних засад майбутнього фахівця. Значної уваги 

приділяється участі студентів у факультетських та загально-

університетських заходах, зокрема, День студента, фестиваль 

"Студентська весна", конкурс "Міс і Містер юридичного факультету", 

концерти присвячені Дню матері, Шевченківські вечори,  пізнавальні 

екскурсії мальовничими куточками України, участь у благодійних 

ярмарках тощо. Застосовуються різноманітні засоби заохочення 

студентів, які активно займаються науковою та громадською діяльністю. 



Загалом колектив факультету працює над вирішенням 

стратегічних і тактичних завдань досягнення високих показників якості 

освіти, запровадження інновацій в освітньому процесі, зростання обсягів 

академічної мобільності, адаптації та імплементації позитивного досвіду 

кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, 

ефективне впровадження у навчальні програми практичної та фахової 

складових, залучення до навчальних програм фахівців-практиків, 

підвищення рівня наукових публікацій та видання нових підручників і 

посібників, ефективна співпраця з органами студентського 

самоврядування. 

При юридичному факультеті успішно працює юридична клініка. 

Консультанти юридичної клініки, кращі студенти факультету, під 

керівництвом досвідчених викладачів-практиків, адвокатів надають таку 

правову допомогу малозабезпеченим верствам населення. Це сприяє 

набуттю ними навичок практичної роботи за спеціальністю та підвищує 

конкурентоздатність випускників юридичного факультету ЛТЕУ на 

ринку праці. Консультанти клініки, безоплатно, активно беруть участь у 

практичній роботі – готують процесуальні документи, представляють та 

захищають інтереси громадян у судах та інших державних органах та 

установах. 

Складовою ефективного практичного навчання студентів-

юристів є:  

 залучення до читання лекцій суддів, практикуючих адвокатів, 

нотаріусів, представників органів юстиції;  



 практичне навчання у юридичній клініці – надання 

безкоштовних юридичних консультацій незахищеним верствам 

населення;  

 відвідування студентами судових засідань;  

 застосування у навчальному процесі інтерактивних методик – 

імітації судових процесів, розгляд та обговорення практики 

застосування чинного законодавства;  

 студентська мобільність – можливість проходження практики та 

стажування студентів у провідних навчальних закладах України, 

Польщі, Угорщини та ін.  

 залучення до участь у міжнародних грантових програмах;  

 отримання стипендій та нагород за вагомі успіхи у навчанні 

Популярна і рейтингова спеціальність, успішний набір на 

юридичний факультет, викладацький колектив юристів-практиків, 

участь у міжнародних програмах обміну викладачів та студентів, 

високий рівень наукової діяльності, постійне оновлення та 

удосконалення дистанційної системи навчання тощо – є сильними 

сторонами факультету, що гарантує його успішний розвиток. 

Сьогодні гостро постає питання про якість юридичної освіти, 

спеціалізацію юристів, професійний відбір абітурієнтів у юридичні вузи, 

тому що жоден значний захід, вчинок приватної особи, державного 

органу або його посадової особи, що знаходяться поза рамками 

побутових стосунків, не може обійтися без експертизи або консультації з 

боку юриста чи адвоката. 

 Юрист - це професіонал, який стоїть на сторожі закону. Відмінно 

розбираючись в правовій документації, він захищає інтереси громадян, 



які звернулися до нього за допомогою. Тому важливими завданнями 

педагогічного колективу юридичного факультету є формування  у 

студентів конкурентоспроможної особи, створення умов для 

самовизначення, самовиховання та самореалізації особистості – носія не 

тільки особистісних, сімейних, а й етнонаціональних, полікультурних, 

толерантних, громадянських, загальнолюдських цінностей.  

Застосування новітніх технологій, проведення інтерактивних 

занять, залучення провідних фахівців у галузі юриспруденції та постійне 

особисте удосконалення науково-педагогічного колективу факультету 

створює міцний фундамент у  формуванні конкурентоспроможного 

юриста у нашому суспільстві. 

Юридичний факультет ЛТЕУ – один з кращих навчальних, 

наукових і культурно-освітніх центрів вищої правничої школи 

Львівщини, який постійно розвивається, крокуючи в ногу з 

найновішими та найактуальнішими світовими тенденціями в галузі 

юридичної освіти. 


