
Калейдоскоп основних наукових, освітніх та навчально-методичних 
заходів юридичного факультету  за І семестр 2015-2016 н.р.  

 

Жовтень 2015 р. 

5 жовтня у Львові відкрилася медико-юридична клініка, яка надаватиме безкоштовну 
правову допомогу в сфері охорони здоров’я та забезпечуватиме права пацієнтів та 
медичного персоналу. Новостворена клініка діятиме на базі юридичного факультету 
Львівської комерційної академії. З вітальним словом виступив співзасновник відповідної 
клініки, декан юридичного факультету Котуха Олександр Степанович. 

 

Клініка надаватиме безоплатну первинну правову допомогу: надання правової інформації; 
надання усних і письмових консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, 
скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального 
характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 
допомоги та медіації. 

На відкриття першої в Україні медико-юридичної клініки завітала Ірина Сисоєнко, 
народний депутат, заступник голови Комітету ВР України з питань охорони здоров’я. 



 

«Кожен громадянин України є потенційним пацієнтом, і ми всі однаково незахищені, коли 
приходимо до лікарні. Сьогодні майже неможливо довести лікарську помилку, порушення 
своїх прав у суді й отримати відшкодування. Тому мені приємно, що у Львові 
відкриваються медико-юридичні клініки, які згодом формуватимуть Інститут захисту прав 
пацієнтів», - зазначила народний депутат України, заступник голови Комітету ВР України з 
питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко. 

 

Медико-юридична клініка розпочала свою роботу з 6 жовтня на юридичному факультеті 
Львівської комерційної академії, що на вул. І. Франка, 68. З 16:00 до 18:00 у вівторок, 
середу та четвер студенти-правники під керівництвом викладачів надаватимуть 
безкоштовну юридичну допомогу всім, хто її потребує. 

17-18 жовтня 2015 р. студенти юридичного факультету під керівництвом заступника 
декана з виховної роботи доц.Олашин М.М., за сприяння Студентської ради ЛКА 



здійснили туристично-екскурсійну поїздку мальовничими стежками Закарпаття. Студенти 
побачили гірський водопад Шипіт, якиий чарував своїм спокоєм та прихованою силою, що 
супроводжувалось осіннім падолистом; побували на озері Синевир, яке, хоч і обміліло, та 
своєю красою всіх зачарувало і відчувалась особлива енергетика прадавніх лісів і води; 
відвідали музей Старе Село у с. Колочава, де здійснили подорож у часі, ознайомившись з 
древнім побутом гуцулів, відвідали школу ХІХ століття, побували у єврейській корчмі та 
мадярській жандармерії. Завдяки неймовірним розповідям екскурсоводів ознайомились з 
найцікавішими місцями Міжгірського та Воловецького районів Закарпатської області. 
Дощова осіння погода додала особливої атмосфери та не змогла зіпсувати чудового 
настрою від побачених краєвидів та краси Карпат.  

 

Зробивши зупинку на Міжгірському перевалі, перед студентами відкрився неймовірний 
пейзаж осінніх Карпатських гір. Багато студентів вперше побачили гори та мали змогу 
загадати бажання.  

 

 

 



 

Листопад 2015 р.  

3 листопада 2015 року декан юридичного факультету Котуха О.С. та доц. кафедри 
кримінального права та процесу Гладун З.С. відвідали лекцію UCU Rule of Law Lecture 
Series від провідних американських правників, присвячених актуальним викликам та 
проблемам у сфері забезпечення верховенства права, правосуддя та справедливості. 
Проект організовувався Центром верховенства права УКУ спільно з Проектом USAID 
"Справедливе правосуддя" за співпраці Асоціації правників України та Європейської Бізнес 
Асоціації. 

 

Секретар Всеукраїнської ради із захисту прав пацієнтів, керівник її юридичної служби 
Ольга Скорина зустрілася із магістрантами першого року навчання, які вивчають 
дисципліну "Медичне право України" і провела нанліз судових справ цієї категорії, які 
вирішив Європейський Суд з прав людини (м.Страсбург). 

 



 

10 листопада 2015 року студенти 3-го курсу юридичного факультету, за сприянням декана 
юридичного факультету доц. Котухи О.С., під керівництвом викладачів кафедри 
кримінального права та процесу доц. Олашин М.М. та ас. Слупко В.М., пройшли 
навчальний тренінг з надання першої невідкладної допомоги у Львівському державному 
університеті з безпеки життєдіяльності. Студенти ознайомились з основними способами 
надання першої медичної допомоги, медичними засобами, які застосовуються 
відповідними службами та спробували себе в ролі рятівників, які надають першу медичну 
допомогу. Тренінг пройшов у невимушеній та цікавій атмосфері, а студенти отримали 
базові знання з надання невідкладної допомоги. 

 

 

23 листопада 2015 року студенти та викладачі юридичного факультету вшанували жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. Перед студентами виступив професор кафедри теорії держави і 
права Вдовичин І.Я., згадавши сумні сторінки нашої історії, закликавши вчитись на своїх 
помилках та усвідомлювати відповідальність за дії чи бездіяльність і пам'ятати своє 
минуле. Заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри кримінального права та 
процесу Олашин М.М. звернулась до студентів з проханням вшанувати хвилиною 
мовчання всіх загиблих під час Геноциду 1932-1933 років та разом запалити свічки пам'яті. 



 

 

 

26 листопада 2015 року на юридичному факультеті Львівської комерційної академії 
відбулося обов’язкове тестування викладачів усіх кафедр, яке стосувалося практичних 
питань цивільної оборони. 

 



Після відповідного контролю, була проведена лекція, на якій велику увагу приділялося на 
те, що одним із основних завдань цивільної оборони є підготовка і перепідготовка 
керівного складу Цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення 
вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. 
Для вирішення цього завдання існує система підготовки різних категорій населення. 
Кожна категорія вивчає способи захисту від стихійного лиха, аварій, катастроф, при цьому 
дотримуються поетапного принципу нарощування знань і навичок, враховуючи місцеві 
умови, соціальне заняття, вік, стан здоров'я і освіту. 

 

 

 

Грудень 2015 р.  

10 грудня 2015 року студентами юридичного факультету, за сприянням викладачів, 
відбувся круглий стіл з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. 
Відкрив відповідне обговорення декан юридичного факультету, доцент Котуха О.С., який 
зазначив про важливість та необхідність відповідної Декларації. 

 



Запрошений на обговорення був професор, завідувач кафедри міжнародного права 
Львівського національного університеті ім. І. Франка - Репецький Василь Миколайович. 
Шановний гість розповів студентам про саму процедуру прийняття Декларації, про участь 
українських правників у створенні вагомих положень, які  стали основою для відповідної 
Декларації. Висловлюємо подяку організаторам, усім учасникам та гостям відповідного 
круглого столу. 

16 грудня 2015 року, за сприянням Студентської ради юридичного факультету, під 
керівництвом заступника декана з виховної роботи доц. Олашин М.М. відбулась зустріч 
студентів 3-го курсу з патрульними Національної поліції Семашко Олександром та 
Гермаком Андрієм. Патрульні розповіли про структуру Національної поліції, основні 
повноваження, особливості патрульної роботи. Зустріч пройшла у жвавій дискусійні формі. 
Зокрема. студентів цікавило чому вони вирішили стати поліцейськими, чи застосовували 
зброю під час патрулювання, як оформляють правопорушення, які були найкурйозніші 
виклики, чому включають проблискові маячки тощо. Також під час зустрічі було 
погоджено про подальшу співпрацю патрульних Національної поліції з юридичним 
факультетом та проведення базових тренінгів для студентів патрульними Національної 
поліції. 

 

 

 

До дня  Св. Миколая члени Студентської ради юридичного факультету Львівської 
Комерційної Академії організували акцію на факультеті по збору дитячих речей для діток 
школи-інтернату м. Добромиля. 17 грудня 2015 року представники Студентської ради 
здійснили поїздку в спеціальну школу - інтернат м. Добромиль, Старосамбірського району 
Львівської обл., де  навчаються 110 неповносправних дітей. Половина з них напівсироти, 
третина дітей - круглі сироти, а решта має обох батьків, які через незадовільне 
матеріальне становище неспроможні утримувати своїх дітей. 



 

Студенти 292 групи,  Войтович Маріанна, Городецька Анастасія, Лаба Ярослав привезли 
дітям найнеобхідніші речі: колготки, шкарпетки, тапочки, піжамки, шапочки, маєчки, 
канцелярські товари, шкільне приладдя та дитячі книги. Натомість дітки розповідали 
студентам віршики та з захопленням показували свій інтернат. Дуже приємно було бачити 
такі щасливі оченята діток!  

 

 

 

21 грудня 2015 р. В цьому році Академія також не залишилась осторонь і студентами та 
працівниками було виконано бажання більшості діток, а з допомогою ЗОШ № 5 м. Львова, 
Мальтійської служби та небайдужих спонсорів кожна зі 170 дітей які там навчаються 
отримали іменний подарунок, солодощі, м’які іграшки та засоби гігієни. Святим Миколаєм 
був студент 4-гокурсу юридичного факультету Віталій Кривецький, який до кожної дитини 
знайшов особливі слова, вислухав та давав настанови на майбутнє. Помічники Святого 
Миколая, студенти 4-го курсу юридичного факультету А. Корецький та Я. Томашук 



допомагали дітям занести подарунки до класу, які інколи були вдвічі більші ніж дітки. 
Заступник декана юридичного факультету доц. М. М. Олашин та представник профспілки 
працівників академії Г. В. Дацків разом зі студентами привезли не тільки матеріальні речі 
для потребуючих дітей але і віру в добро, людяність, та зимову казку. 

 

 


