
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-
методичних заходів юридичного факультету  за 2012-2013  н.р.  

Жовтень 2012 р. 

2012-2013 навчальний рік розпочався надзвичайно позитивно та насичено. Студенти 
юридичного факультету прийняли активну участь у щорічному осінньому квітковому 
вернісажі, яке відбувається в головному корпусі Академії. Зокрема привернуло увагу журі 
оригінальні композиції студентів 1 курсу, які представили у квітковому образі себе. 
Студенти 2 курсу потішили Шевченківською темою, композицією з оригінальною назвою 
«Садок вишневий коло хати, юристи їсти вже ідуть, закони спати не дають. А право треба 
нам вивчати, щоб у житті всіх виручати». Студенти третього курсу окрім оригінального 
відображення Конституції з квітів підсилили своє композицію живим виконанням 
українських пісень під гітару. Найкрасивіші студентки 4-го курсу нашого факультету у своїх 
образах втілили 4 пори року та привернули особливу увагу журі. Композиція «Жіноча 
врода від природи» отримала 3-тє місце. 

 

На фото, студенти 3 курсу та заступники декана юридичного факультету Котуха О.С. та 
Олашин М.М. 

 



На фото бронзові призери Свята квіті, студентки 4-го курсу. Лемак А. юридичного 
факультету з першим проректором проф. Куциком П.О. 

Хороший юрист – вправний оратор! 

З 2012 року юридичний факультет розпочав активну співпрацю зі Школою риторики та 
ораторства Ірини Снітинської АҐРУС. Кваліфікований юрист, поряд з  якісною правовою 
освітою, знанням норм права та процесу він повинен мати необхідні ділові та моральні 
якості, певні організаторські здібності, відзначатись загальною культурою, вмінням 
працювати з людьми, володіти словом та вміти доносити його до слухача. Адже юрист 
протягом одного дня вступає в спілкування з десятками осіб, різними за віком, інтелектом, 
за їх соціальним станом, інтересами та потребами. Саме ця діяльність потребує 
використання знань ораторського мистецтва для впливу як на людей, які, наприклад, 
потрапили у сферу судочинства (свідок, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий та ін.), 
на осіб, що безпосередньо здійснюють цей вид діяльності (слідчий, прокурор, суддя, 
адвокат), так і для здійснення більш загальних цілей: забезпечення захисту прав і свобод 
людини та громадянина, які визначають зміст і застосування законів, діяльність органів 
законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування. 

Провідні тренери Школи АҐРУС проводять для студентів безкоштовні заняття з основ 
ораторської майстерності, де студенти, засвоївши теоретичний матеріал застосовують 
його на практиці, удосконалюючи свої навички та успішно переборюючи свій страх. 

 
Під керівництвом тренера Школи АҐРУС Ігора Щербатого студенти навчаються долати 
страх перед аудиторією (09.10. 2012 р.) 

 

Листопад 2012 р. 

21 листопада тренером Школи АҐРУС та практикуючим психологом Оксаною Кушик 
проведено тренінг на тему: «Як перетворити опонента на партнера». Студенти мали змогу 
на собі спробувати різні стилі спілкування та навчитись шляхом простих методик 
налаштувати свого співрозмовника на потрібний лад.  



Особливістю проведення таки тренінгів є те, що в них можуть і приймають участь не тільки 
студенти, але і  викладачі факультету, що надає можливість краще встановити 
взаємозв’язок студент-викладач. 

 

 

 
 

 

22 листопада 2012 року  

Юридичний факультет Львівської комерційної академії 

провів IІ міжнародну науково-практичну Інтернет конференцію  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО 
ЗАРУБІЖЖЯ».  



За результатами конференції було видано Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-
практичної інтернет конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні 
та країнах близького зарубіжжя» 

 

 

Лютий 2013 р. 

СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПРАВОЗНАВСТВА 

22 лютого 2013 року на юридичному факультеті ЛКА проведено І-ий етап студентської 
олімпіади з Правознавства . 

Метою олімпіади стала перевірка студентами власних практичних і теоретичних 
напрацювань у сфері права. Олімпіада проводилась у формі тестування з фахових 
дисциплін: Конституційне право, Цивільне та Кримінальне право, Цивільний процес. 

Учасниками заходу стали понад 25 студентів юридичного факультету ЛКА. 

 

 

З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан юридичного факультету, 
д.ю.н., проф. Канцір В.С. Привітав учасників також Заслужений юрист України, к.ю.н., доц. 
Гладун З.С.,  Заслужений юрист України, к.ю.н., доц. Мацько М.А. 



Відкрив олімпіаду заступник декана юридичного факультету - Котуха Олександр 
Степанович, к.ю.н., доцент, який виступив із привітальним словом. Він зазначив, що кожна 
олімпіада – це апробація плідної, клопіткої праці студентів-правників, що відобразить 
рівень їхньої практичної підготовки, та готовності до майбутньої фахової практичної 
роботи.  

Переможці першого етапу візьмуть участь у другому етапі олімпіади, що відбуватиметься 
у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» м. 
Харків. 

 

Березень 2013 р. 

ХI-та науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання в 
сучасній Україні та країнах ближнього зарубіжжя» 

21-22 березня 2013 у залі засідань ЛКА відбулася ХI-та науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми правового регулювання в сучасній Україні та країнах ближнього 
зарубіжжя». 

Метою конференції став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників 
конференції у сфері проблем правового регулювання в сучасній Україні і розробка та 
підготовка рекомендацій щодо удосконалення діючого законодавства. 

Пленарне засідання проходило у залі засідань ЛКА. Учасниками засідання стали понад 45 
студентів ЛКА та інших юридичних закладів Львівського регіону. 

Відкрив засідання Шевчук Віктор Олексійович, д.е.н., проф., який виступив із привітальним 
словом. Він зазначив, що кожна конференція – це результат плідної праці науковців, адже 
Львів давно став одним з найбільших наукових центрів України. Він побажав плідної праці 
всім учасникам Конференції та цікавих, навіть непередбачуваних її результатів, 
затребуваних не лише юридичною наукою, а й актуальних для представників практичної 
сфери. 

 



Квітень 2013 р. 

04 квітня 2013 на юридичному факультеті ЛКА відбулося пленарне засідання секції 
«Актуальні проблеми правового регулювання у сучасній Україні» в рамках Наукової 
конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ННК «Академія» - «Актуальні 
проблеми після кризового відновлення економіки України». 

 

Метою конференції став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників 
конференції у сфері проблем правового регулювання в сучасній Україні і розробка та 
підготовка рекомендацій щодо удосконалення діючого законодавства. 

Пленарне засідання проходило у лекційному залі юридичного факультету. Учасниками 
засідання стали понад 15 викладачів кафедр факультету. 

Метою конференції став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників 
конференції у сфері проблем правового регулювання в сучасній Україні і розробка та 
підготовка рекомендацій щодо удосконалення діючого законодавства. 

Пленарне засідання проходило у лекційному залі юридичного факультету. Учасниками 
засідання стали понад 15 викладачів кафедр факультету. 

Відкрив засідання Мацько Михайло Антонович, к.ю.н., доц., заслужений юрист України 
який виступив із привітальним словом. Він зазначив, що кожна конференція – це результат 
плідної праці науковців, адже Львів давно став одним з найбільших наукових центрів 
України. На засіданні секції було піднято багато гострих, складних, неврегульованих або 
неоднозначно врегульованих у чинному вітчизняному законодавстві питань. 
Було обговорено багато складних і важливих питань, кожна доповідь викликала жваву 
дискусію. Завершив конференцію заступник декана юридичного факультету, к.ю.н., 
доц. Котуха О.С., звернувшись до всіх учасників конференції зі словами подяки за участь і 
цікаву та плідну співпрацю. 



 

 Травень 2013 р. 

Студенти 3-го курсу юридичного факультету Львівської комерційної академії – Федунчик 
Юлія та Дячок Соломія взяли активну участь у ІІ Регіональній студентсько-курсантській 
науковій конференції «Проблеми приватного права в Україні».  

Метою проведення конференції став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями 
учасників конференції у сфері проблем приватного права, вдосконалення юридичної 
науки, обговорення практичних проблем цивільно-правового забезпечення механізму 
захисту прав та свобод людини і громадянина, проблем правового регулювання аграрно-
земельних та екологічних відносин, сприяння становленню наукових та особистих 
контактів між молодими науковцями, що займаються спорідненою правовою 
проблематикою. 

 

 

Проведена курсантсько-студентська конференція є результатом плідної співпраці та 
діяльності наукових гуртків кафедр цивільно-правового та господарсько-правового 
напрямку навчальних закладів юридичного спрямування. Так, у роботі конференції 
прийняли участь курсанти, студенти, здобувачі ЛьвДУВС, Львівської комерційної академії, 
Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка» та інших вузів. 


