
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання 

 “Про участь студентів юридичного факультету у роботі щодо виховання 

студентської молоді в дусі морально-етичних норм та патріотизму”  

 

від 22 квітня 2019 року 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію  декана юридичного факультету Вчена 

рада відзначає, що у грудні-квітні 2019 року проведено ряд заходів за участі студентів 

юридичного факультету з  метою виховання студентської молоді університету  у дусі 

морально-етичних норм та патріотизму а також роз’яснення правової та політичної 

ситуації, яка відбувається в нашій державі. Так 12 грудня 2018 р. студенти юридичного 

факультету взяли участь у Всеукраїнському правовому VIP-турнірі "Брейн-Рингу", 

який проводився за сприяння Міністерства юстиції України та нагороджені дипломом 

суперфіналістів. У рамках проведення Всеукраїнського тижня права 12.12.2018 року 

викладачі та студенти юридичного факультету побували в Львівському кооперативному 

коледжі економіки та права й презентували показове судове засідання у справах 

адміністративної юрисдикції. 25-26 січня 2019 року студенти юридичного факультету 

прийняли участь у Форумі Молодих Політиків (м. Київ). 23-24 лютого делегати від 

юридичного факультету прийняли участь у Моделі Організації Об`єднаних Націй, яка 

відбулася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 1 березня 

2019 р. в стінах нашого університету відбувся Конкурс судових дебатів з 

адміністративного судочинства, в якому взяли участь студенти 2-го та 3-го курсу. 10 

березня 2019 року студенти та викладачі юридичного факультету прийняли участь у 

презентації книги Аскольда Лозинського "Погляд на Україну з нью-йоркського 

зошита". 11 березня 2019 року студенти 1-2 курсів та викладачі прийняли участь у 

спільному виконанні Гімну України на площі Ринок (м. Львів). 17 березня 2019 року 

найкращі студенти юридичного факультету пройшли навчання у Школі політичної 

майстерності (м. Львів). 20 березня 2019 року працівники патрульної поліції м. 

Львова провели лекції для студентів нашого університету на тему вживання наркотичних 

речовин та передбачену за це відповідальність. 27 березня 2019 року студенти 

юридичного факультету прийняли участь у зустрічі з народним депутатом України VIII 

скликання, доц. Юринець О. В. 4 квітня 2019 року студенти та викладачі юридичного 

факультету мали нагоду послухати лекцію та поспілкуватись з відомим дипломованим 

педагогом і психологом Хансом-Вольфф Графом. 5 квітня 2019 року команда студентів 

юридичного факультету прийняла участь у других Всеукраїнських судових дебатах з 

адміністративного судочинства імені Юрія Панейка, організованих ELSA Lviv спільно з 

кафедрою адміністративного та фінансового права юридичного факультету ЛНУ ім. 

Івана Франка. 18 квітня 2019 року на юридичному факультеті студенти прослухали 

лекцію Керівника Територіального відділення НАБУ у Львівській обл.                         

Т. Лопушанського.  

Також сприяють активному правовому та морально-патріотичному вихованню 

загальноуніверситетські заходи які проводяться адміністрацією університету, зокрема 

Шевченківські вечори, зустрічі з відомими політичними та громадськими діячами, 

студентські толоки тощо. 

Викладачі юридичного факультету систематично під час навчального процесу 

звертають особливу увагу на формування у майбутньої юридичної еліти нашої країни 

морально-етичних норм та патріотизму. Отримані знання та навички студенти, під час 



участі у різноманітних заходах мають змогу не тільки закріпити, але і передати іншим 

студентам з метою формування у молоді правильного розуміння правової та політичної 

ситуації в нашій державі. 

Водночас у цій роботі необхідно: 

- посилити співпрацю зі студентським активом закладів вищої освіти м. Львова, 

громадськими правозахисними організаціями, патріотичною інтелігенцією м. Львова та 

міжнародними неурядовими організаціями;  

- забезпечити належний контроль з метою недопущення формального підходу до 

якісного проведення організаційно-виховних заходів, які покликані на високому 

патріотичному рівні вести роз’яснювальну роботу серед студентства; 

- налагодити тісну співпрацю з волонтерськими та громадськими організаціями. 

 

Виходячи з цього Вчена Рада   у х в а л и л а: 

1. Інформацію декана юридичного факультету прийняти до відома. 

2. Деканату та кафедрам юридичного факультету надалі забезпечувати проведення 

роз’яснювальної роботи та сприяти засвоєнню студентами основних правових засад 

патріотичного виховання та активніше залучати студентів юридичного факультету до 

загальноуніверситетських, загальноміських та всеукраїнських студентських заходів, що 

допомагають розвиватись студентам у дусі морально-етичних норм та патріотизму. 

4. Декану і завідувачам кафедр юридичного факультету: 

- забезпечити ефективне вивчення навчальних дисциплін з метою формування не 

лише знань, але й вміння самостійно і критично аналізувати інформацію, відповідально 

приймати рішення, усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

- активізувати  студентську наукову роботу, що закріплює навики самостійного 

критичного мислення, вміння чітко формувати власну думку, аргументовано її 

обстоювати; 

- проводити науково-практичні заходи за участь студентів всіх факультетів 

університету; 

- проводити разом із викладачами та студентами виховні заходи, зорієнтовані на 

формування правової свідомості студентів у дусі морально-етичних норм та 

патріотизму; 

- покращити відвідування студентами історичних місць, пов’язаних із боротьбою 

українського народу за свободу, із історією дисидентського руху з метою переконання, 

що основна цінність – свобода; 

- активізувати діяльність студентського самоврядування шляхом залучення 

студентів до волонтерської, благодійної та просвітницької діяльності; 

- систематично розміщувати та розповсюджувати актуальну інформацію щодо 

заходів, які проводяться в університеті у засобах масової інформації, на сайті 

університету та в соціальних мережах. 

4. Ректорату університету сприяти здійсненню необхідних заходів щодо 

активізації участі студентів юридичного факультету у роботі щодо виховання 

студентської молоді в дусі морально-етичних норм та патріотизму. 

5. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на проректора з 

навчально-виховної роботи, декана юридичного факультету і завідувачів випускових 

кафедр. 

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора проф. 

Барну М. Ю. 


