
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних заходів 
юридичного факультету за  ІІ семестр 2011-2012  н.р.  

 

Лютий 2012 р. 

Юристи проти алкоголізму та наркоманії. 

24 лютого 2012 року для студентів 2-го курсу юридичного факультету проведено 
лекцію-презентацію на тему: «Студент – студенту.  Молодь ЛКА проти наркотиків». Дана 
лекція була розроблена та проводилась студенткою 4-го курсу юридичного факультету 
Білявською Л. з застосуванням новітніх технологій в програмі Power Point, що стало 
початком проведення цілої серії таких лекцій-бесід як для студентів юридичного 
факультету так і для студентів інших факультетів. 

Березень 2012 р.  

14 березня 2012 р. та  11  квітня 2012 року для студентів 3-го курсу юридичного 
факультету та студентів 1-го курсу спеціальності «Фінанси» з метою покращення співпраці 
з іншими факультетами Академії проведено лекцію-бесіду на тему:проведено лекцію-
презентацію на тему: «Студенти проти алкоголізму». Сенютою О. з застосуванням новітніх 
технологій в програмі Power Point. Захід організовано за допомогою заступника декана 
товарознавчо-комерційного факультету доц. Михальського Ю.В.; 

 

Квітень 2012 р. 

24 квітня 2012 року для студентів 1 та 2 курсу факультету МЕВ спеціальності 
«Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» з метою покращення співпраці з 
іншими факультетами Академії, проведено Лекцію-бесіду на тему: «Студент – 
студенту.  Молодь ЛКА проти наркотиків» студенткою 4-го курсу Білявською Л. Захід, 
проведений за допомогою заступника завідувача з виховної роботи кафедри іноземних 
мов Онуфрик О.В, спрямований на формування здорового способу життя студентської 
молоді ЛКА. Мета виховного заходу – довести до свідомості студентів, що шкідливі звички 
є основною причиною порушення здоров'я; формувати в студентах негативне ставлення 
до шкідливих звичок, виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я. 



 

 

26 і 27 квітня 2012 року у м. Львові відбувалась VI Всеукраїнська (V Міжнародна) 
науково-практична конференція з медичного права, яка проходила у Львівському 
будинку вчених. Учасниками якої під керівництвом доцента кафедри кримінального права 
і процесу Львівської комерційної академії стали також студенти другого курсу юридичного 
факультету: Чабан Ольга, Гриневич Христина, Попадин Андрій, Федина Євген, Штогрин 
Святослав та Романяк Андрій. Студенти академії з цікавістю слухали виступ Гладуна З. С., 
Бойка Ю. П., Майданика Р. А., Макєєвої О. О. та інших учасників конференції. Професор з 
м. Лондона, з яким познайомились студенти Дангата Йоханна Яншиї (на фото). Студенти 
Львівської комерційної академії набрались важливого досвіду, побачили як правильно 
виступати перед публікою, а також зрозуміли важливість розвитку медичного права в 
Україні.   

 

 

 
 

В рамках викладання дисципліни „Суд та правоохоронні органи України” доцент кафедри 
кримінального права та процесу Гладун З.С. запрошує багатьох відомих юристів, які 
розповідають студентам про особливості тих чи інших юридичних професій. Так 28 квітня 
2012 року на лекції яка була присвячена темі „Адвокатура в Україні ” перед студентами  2 
курсу юридичного факультету виступив відомий львівський адвокат, віце-президент 
Асоціації українських правників Ігор Петрович Лозинський, який поділився з ними 



спогадами про свої перші кроки в юриспруденції на посадах юрисконсульта, про здачу 
адвокатського іспиту та переходу на роботу в адвокатуру, про особливості адвокатської 
діяльності та правовий статус адвоката  за українським законодавством, розповів 
студентам декілька цікавих випадків з адвокатської практики. Студенти почули багато 
цікавого і отримали позитивні враження  від зустрічі зі своїм старшим колегою - 
адвокатом. 

 

 
 


