
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних 
заходів юридичного факультету  за 2013-2014  н.р.  

 

Вересень 2013 р. 

1 вересня – День знань, а у Львівській комерційні академії – Посвята першокурсників у 
студенти. Свято розпочалось з привітального слова першого проректора проф. Куцика 
П.О., який побажав студентам здобуття нових знань та насолоди від навчання в одному з 
найстаріших закладів м. Львова. На Святі студент-магістр юридичного факультету 
Ільницький Назарій,  передав символічний ключ знань студентці першого курсу 
юридичного факультету Варениці Мар’яні зі словами: Дорогі першокурсники, ми – 
ровесники Незалежності. Саме нам будувати майбутнє країни, саме нам творити таку 
Україну, про яку ми мріємо  і в якій бажаємо жити. Зі святом вас!   Мар’яна ж пообіцяла з 
гідністю нести почесне звання студента Львівської комерційної академії та виправдати 
покладені на них надії. 

 

 

 

 Жовтень 2013 р. 

1 жовтня 2013 в рамках профорієнтаційної роботи студентка 4 курсу Буюклі Вероніка 
провела лекцію-бесіду на тему: «Протидія алкоголізму» для студентів першого курсу 
Інституту економіки та туризму. В даний час майже  всюди у світі зростає споживання 
алкоголю, тобто щоденно збільшується число людей, які, хто з цікавості, хто з інших 
причин, вступають з ним у контакт. Молоді люди гинуть від раптової смерті (травма, 
зупинка серця, гострого отруєння алкоголем), а в старшому віці вмирають від цирозу 



печінки, захворювань серця і судин, алкогольних психозів, запалення легень, раку гортані і 
глотки тощо. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться 
підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь, а також здоров'я майбутніх матерів. Адже 
алкоголь особливо активно впливає на  організм , що не сформувався, поступово 
руйнуючи його. 
 За допомогою слайд-шоу студентка показала руйнівний вплив алкоголю на молодий 
організм, озвучила статистику злочинів, які вчиняються в стані алкогольного сп’яніння та 
страшні наслідки алкоголізму. 

 

 

 

Хорошою традицією стало проводити для першокурсників лекції-бесіди на 
тему: «Протидія наркоманії». Дана лекція розроблена за допомогою новітніх технологій 
студентами спільно з викладачами кафедри кримінального права та процесу. 
Людина не народжується наркоманом. Що ж штовхає її на перший крок зближення з 
наркотиками? Звідки беруться в суспільстві наркомани і токсикомани? Багато соціологів, 
психологів, лікарів намагаються дати відповіді на ці запитання. Однак однозначної 
відповіді немає. Причини наркоманії, шляхи і механізми їх поширення складні і 
різноманітні. Студентка 4-го курсу Федунчик Юлія 10 жовтня 2013 р. провела лекцію для 
192 групи, висвітливши проблематику та наслідки наркоманії, показавши студентам фото 
та відеоматеріали. 



 

 

Щорічне проведення осіннього вернісажу – Свята квітів. Кожного року всі факультети 
створюють неймовірні композиції з квітів на ту чи іншу тематику. Свято квітів 2013 мало 
актуальну назву сьогодення: Наш дім – Європа. Студенти юридичного факультету 
прийняли активну участь і кожен курс придумав та втілив в життя цікаві композиції до 
поданої теми. Студенти першого та другого курсів, під керівництвом куратора 192 гр. 
Скреклі Л.І. та куратора 292 гр. Граб С.О. втілили на полотні прапор України в середині 
Європи з квітів. Студенти четвертого курсу, назвавши свою композицію «Солодке 
майбутнє», серед квітів Європи виклали карту України різнокольоровими цукерками, що 
принесло їм ПЕРШЕ МІСЦЕ! П’ятий курс – спеціалісти представили справжню Європу у 
вигляді студентки, яка тримає руку на карті України, а оригінальна назва: «Європо тішся, 
ми йдем до тебе», студентів-магістрів юридичного факультету принесло їм нагороду за 
оригінальну назву композиції. 

 



Щорічною доброю традицією стали зустрічі представників юридичних професій з 
студентами юридичного факультету львівської комерційної академії. Гарною нагодою 
поспілкуватись з студентами-правниками, приуроченою до дня юриста, стала зустріч з 
ними випускників юридичного факультету, представників юридичної сфери – начальника 
Сихівського відділу державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції 
Бассараба Тараса Юрійовича та начальника юридичного відділуТзОВ «Торгівельна фірма 
«НОВА СПРАВА» Гринчука Юрія Васильовича. 

 

 

Під час дружньої бесіди з студентами були обговорені питання обміну досвідом у навчанні 
практичних навичок для студентів-юристів, зокрема, особливостей роботи юриста у 
органах юстиції, проблемних аспектів у роботі юридичної служби господарюючих 
суб’єктів. Розглядались можливості проходження практики та стажування у відповідних 
установах. Мова також йшла про налагодження контактів у сфері обміну досвідом, 
практичними рекомендаціями студентам, можливостей майбутнього працевлаштування. 

 

 



Проведення таких зустрічей є однією з ефективних форм навчально-виховного процесу, 
що сприяє формуванню широкого фахового світогляду, спонукає студентів до аналітичної 
діяльності і розуміння власного майбутнього місця у суспільному житті країни. 

15 жовтня 2013 року за сприянням кафедри філософії а культури та деканату юридичного 
факультету, відбувся круглий стіл на тему: «Євроінтеграція – український вимір. Історія, 
стан, перспективи (політичний, правовий, економічний, соціальний аспекти)», за участі 
викладачів проф. Тімченко О.П., доц. Котухи О.С., доц. Кардоша Є.Ю., ас. Пігоша М.П. та 
студентів 3 курсу юридичного факультету. 

 

 
 

23 жовтня 2013 року, в нічному клубі Sankoff відбулось грандіозне шоу – Міс ЛКА 2013. 
Юридичний факультет гідно представили Гелешко Іванна (292 гр.), Куфльовська Роксолана 
(392 гр.), Липовецька Маргарита (393 гр.) та Мінайлюк Стефанія (492 гр.). Дівчата чудово 
проявили себе в конкурсах: діловий стиль, мій «коник» та вихід у вечірніх сукнях. Іванна 



вразила суддів своїм неповторним виконанням пісні Smells Like Teen Spirit, Маргарита 
підкорила журі майстерністю випікання домашнього печива та дизайнерським 
виготовленням рамок для фотографій. Ніжне виконання пісні One hundred kisses 
Стефанією розчулило суддів, а запальне танго Роксолани підкорило серця всіх присутніх та 
принесло перемогу нашій студентці. Жодна з дівчат не залишилась без нагороди: Іванна 
Гелешко - Міс Елегантність, Стефанія Мінайлюк - Міс Вишуканість, Маргарита Липовецька - 
Міс Чарівність. КУФЛЬОВСЬКА РОКСОЛАНА – МІС ЛКА 2013!!! 

 
 

24 жовтня 2013 року відбулась зустріч студентів 4 курсу юридичного факультету з 
представниками Львівської міської ради, які провели диспут-лекцію на 
тему: «Євроінтеграція України: проблеми та перспективи (на прикладі м. Львова)». 
Временова Марина та Рудницький Юлій поділились своїм бачення щодо курсу України в 
Європу, відповіли на гострі запитання студентів та окреслили вектори розвитку та 
перспективи м. Львова після підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 



 

 

 

Листопад 2013 р. 

7 листопада 2013 року Львівська комерційна академія відсвяткувала196 річницю з дня 
заснування. Святкування розпочалось традиційно з літургії, в якій прийняли участь 
викладачі, працівники та студенти Академії. Урочисте святкування відбулось в актовій залі 
головного корпусу ЛКА. Ректор академії проф. Копич І.М. привітав усіх присутніх та вручив 
грамоти і подяки викладачам та студентам. Від юридичного факультету почесні грамоти 
отримали професор кафедри теорії держави і права Вдовичин І.Я. та доцент кафедри 
історії та політології Кендус О.З. За значні успіхи у навчально-виховній роботі та суспільно-
громадській дільності також отримали грамоти доцент кафедри кримінального права та 
процесу Гладун З.С., асистент кафедри господарського права та процесу Граб С.О. та 
провідний фахівець кафедри кримінального права та процесу Слупко В.М. Премію О. 
Степанів у розмірі 1000 грн. отримав студент 591 гр. (м.) Савка Тарас за значні наукові 
здобутки та активну діяльність на факультеті. Подякою від ректора були відзначені 
найкращі студенти юридичного факультету. 

 
 



14 листопада 2013 року було проведено неймовірно цікавий, енергійний 
тренінг «Словесна імпровізація», основною метою якого було навчитись на практиці 
застосовувати три основні прийоми імпровізації: 1) асоціації, 2) запитання-відповіді, 3) за 
останнім словом. 

Молодий тренер, Соломія Грещак, розпочала навчання з притчі про білу ворону, що 
символізує індивідуальність особистості, і всі присутні з захопленням слухали, відчуваючи 
себе такими. Однак, всі тренінги Школи АҐРУС проходять у форматі 20% теорії і 80% 
практики, де учасники мають можливість відпрацювати та випробувати на собі здобуті 
навички. Перша вправа мала назву «Самопрезентація», де за 60 секунд потрібно було 
розказати про себе, і, як виявилось, практикувати в цьому варто, оскільки увага зверталась 
не тільки промову оратора, але і на його жести, поставу, якісний зворотній зв’язок (плюси і 
що варто змінити). 

 
 

Також учасники тренінгу на різних вправах навчались застосовувати всі три прийоми 
словесної імпровізації при створенні розповіді з трьох різних слів. Було дуже цікаво, 
весело, енергійно та пізнавально. Варто звернути увагу на те, що участь у тренінгу 
приймали не  тільки студенти, але і викладачі: доц. Гладун З.С., ст. викл. Олашин М.М., ас. 
Граб С.О., які теж здобули неоціненний досвід у спілкуванні зі студентами поза межами 
навчального процесу. 



 
 

Грудень 2013 р. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 611-р 
Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права 
10 грудня 2013 року на юридичному факультеті Львівської комерційної академії, за участі 
викладачів проф.. Вдовичина І.Я., доц. Мацька М.А., доц. Котухи О.С., доц. Гладуна З.С. і 
студентів юридичного факультету відбувся круглий стіл на тему «Правове регулювання 
охорони здоров‘я в сучасній Україні». 

Метою круглого столу став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників 
у сфері проблем правового регулювання в сучасній Україні, визнання та реалізація прав 
людини та громадянина у сфері надання медичної допомоги і розробка та підготовка 
рекомендацій щодо удосконалення діючого медичного законодавства.  

 



22 грудня 2013 р. В цьому році особливо активну участь у підготовці та проведенні акції 
«Миколай про тебе не забуде», прийняв юридичний факультет. Більше десяти років 
Львівська комерційна академія, а останні декілька років разом зі школою-гімназією 
Євшан, Львівської гімназії Євшан, а також Львівської середньої спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів та за підтримки Мальтійської 
служби, меценатів, котрі не висвітлювали свої прізвища, і Всеукраїнської благочинної акції 
«Миколай про тебе не забуде» влаштовує неймовірне свято для потребуючих дітей з 
соціально-неблагополучних сімей. 

 

  

Лютий 2014 р. 

Наукова екскурсія: єднання з джерелами історії, науки та культури 

У рамках наукових заходів кафедри господарського права та процесу для студентів 4 курсу 
юридичного факультету, які є членами наукового гуртка кафедри, за участі в.о. декана 
факультету Котухи О.С, 12 лютого 2014р. старшим викладачем Музикою Я.І. та асистентом 
Граб С.О. була проведена науково-пізнавальна екскурсія у Львівській національній 
науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. 



 
Під час екскурсії студентам розповіли цікаві факти з історії бібліотеки, адже вона одна з 
найбільших за обсягом фондів книгозбірня України і є потужним науково-інформаційним 
центром. Вона була створена 2 січня 1940 р. у результаті об’єднання в єдину структуру 
націоналізованих радянською владою понад сотні громадських, приватних, державних 
колекцій та бібліотек, які функціонували до 1939 р. на теренах Львова та Західного регіону 
України. 

 

20 лютого 2014 року в корпусі юридичного факультету був проведений І-ий етап 
студентської олімпіади з Правознавства, метою якого стала перевірка студентами 
власних практичних і теоретичних напрацювань у сфері права. Олімпіада проводилась у 
формі тестування та розв’язку практичних завдань з таких фахових дисциплін як цивільне 
право, цивільне процесуальне право, кримінальне та кримінально-процесуальне право. 

 

 



Учасниками заходу стали понад 20 студентів, які у відведений комісією час вирішували 
ряд тестів та задач, які були розроблені викладачами провідних кафедр юридичного 
факультету. Переможці першого етапу візьмуть участь у другому етапі олімпіади, що 
відбуватиметься у Прикарпатському Національному університеті імені Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ. 

Березень 2014 р.  

4 березня 2014 року в актовій залі академії відбувся конкурс на краще виконання творів 
Тараса Шевченка, приурочений 200-річчю від дня народження Кобзаря. 

Декламування віршів оцінювало журі у складі диригента муніципального чоловічого хору 
"Гомін" Руслана Ляшенко (голова журі), солістки народної хорової капели "Мрія" Ірини 
Штойко, учасника оперної студії Львівської музичної академії Романа Литвина,  диригента 
хорової капели "Мрія" Наталії Ключинської та солістки хору церкви Ольги і Єлизавети 
Ірини Бобик.  

 

За результатами проведеного конкурсу  І місце отримала студентка 491 групи Марків 
Христина ВІТАЄМО!!! 

Квітень 2014 р. 

15 квітня 2014 року була проведена XII науково-теоретична конференція студентів 
юридичного факультету “Проблеми правового регулювання в сучасній Україні”. З 
вітальним словом до учасників конференції звернувся в.о. декана юридичного факультету 
Котуха О.С., який в своїй промові зазначив про актуальність тематики конференції, 
важливість аналізу та обговорення існуючих проблем у законодавстві України та побажав 
всім учасникам конференції плідної роботи. 



 

Робота конференції була поділена на 2 секції. Головою секції приватно-правових 
дисциплін був заслужений юрист України, к.ю.н., доц. кафедри цивільного права та 
процесу Мацько М.А. Учасниками секції були  понад 20 студентів, які виступили з 
доповідями присвяченими правовим аспектам працевлаштування молодих спеціалістів, 
негативним аспектам усиновлення українських дітей іноземними громадянами, 
проблемам правового регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

 

Було заслухано 42 наукових доповіді, які були зроблені на високому теоретичному рівні з 
використанням сучасних інтерактивних технологій. Зроблені доповіді були 
різноплановими і ще раз засвідчили, що сучасні студенти можуть і бажають навчатись, 
прагнуть отримати якісну освіту та стати висококваліфікованими фахівцями. 

24 квітня 2014 року на юридичному факультеті ЛКА відбулося пленарне засідання 
секції «Актуальні проблеми правового регулювання у сучасні й Україні» в рамках 
Наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ННК «Академія» - 
«Шляхи стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі значним борговим 
навантаженням». 



 

Метою роботи секції став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників 
конференції та гостей факультету – практикуючих юристів – адвокатів, 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 19 викладачів кафедр факультету, студенти та запрошені науковці-
практики.  

Метою роботи секції став обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників 
конференції та гостей факультету – практикуючих юристів – адвокатів, 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 19 викладачів кафедр факультету, студенти та запрошені науковці-
практики.  

 

 



 

Розпочинаючи засідання, з вітальним словом до присутніх звернувся в.о. декана 
юридичного факультету, к.ю.н., доц. - Котуха Олександр Степанович. Він зазначив, що 
кожна конференція – це результат плідної співпраці науковців факультету, юристів-
практиків Львівщини, студентського наукового активу, адже Львівська комерційна 
академія досягла високого наукового рівня та зайняла чільне місце серед наукових 
освітянських центрів західної України.  

 

Травень 2014 р. 

17 травня 2014 року для студентів юридичного факультету заступником декана з виховної 
роботи Олашин Мариною Миколаївною було організовано туристичну екскурсію 
«Розгірче, Кам’янка, ТуСтань». У подорож вирушили студенти третього та четвертого 
курсу, а також, асистент кафедри теорії держави та права Ліпак Г.М., асистент кафедри 
кримінального права та процесу Стецик Б.В. та провідний фахівець деканату Оверко З.М. 
Студенти здійснили перехід через р. Стрий, піднялись на гору та мали можливість 
оглянути скельний монастир. 

 



Наступною зупинкою був водопад Кам’янка та Мертве озеро. І навіть невеликий дощик 
не перешкодив студентам піднятись на гору та побачити красу Сколівських Бескидів та 
Мертве озеро. Водопад своєю повноводністю вразив і екскурсовода Юрка, який 
неодноразово привозив групи. Біля водопаду, студенти придбавши сувеніри ручної 
роботи місцевих майстрів та скуштувавши традиційних смаколиків даного краю, 
набрались сили та продовжили екскурсійний тур Сколівськими Бескидами. 

 

Завершальною зупинкою було с. Урич Львівської обл. Студенти відвідали музей та 
заповідник ТуСтань і піднялись на скелю «Дитинець». Втомлені, щасливі, сповнені емоцій 
пізно ввечері студенти повернулись до Львова. Більше фото можна оглянути у 
фотогалереї. 

 
 



«Уся гордість світу від матерів. Без сонця не квітнуть квіти, без кохання немає щастя, без 
жінки немає кохання, без матері немає ані поета, ані героя!» (Максим Горький). Чудовою 
традицією Академії є щорічне святкування Дня Матері, так і в цьому році, 20 травня 2014 
р. у Актовій залі відбувся урочистий концерт з нагоди святкування «Дня Матері», активну 
участь у якому прийняли студенти юридичного факультету. Зокрема, виступила студентка 
491 групи, Христина Марків продекламувала вірш Марії Кузьменко “У ній щось є..”. 

 

Свій пісенний талант показала студентка 492 групи Леся Кравчук, яка подарувала усім 
присутніх пісенну композицію «Мама». 

 

Баран Олег, студент 392 групи розчулив авдиторію власноруч написаним репом «Про 
маму». Особливо вразили слова: 



«Я добре знаю, мамо, я не ідеальний син. 
Я рідко говорив тобі „люблю”, навіть як був малим. 

В моїй душі панують війни, і тільки ти мій спокій, 

Я відчув, що не один такий серед мільйонів копій.» 

 
 


