
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання  

“Про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності юридичного факультету” 

 

від 28 березня 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного факультету 

доц. Котухи О. С. з питання “Про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності 

юридичного факультету”, Вчена рада констатує, що діяльність юридичного 

факультету в цілому є успішною та відповідає пріоритетам, визначеним 

програмними документами розвитку факультету та Університету. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на факультеті 

проводилися поточні і підсумкові оцінювання знань студентів; ректорські 

контрольні роботи; підсумкові атестації та захисти дипломних робіт. Усі дипломні 

роботи студентів перевірялися програмою “Антиплагіат” щодо відсутності 

текстових запозичень та самостійність роботи студентів. 

Пріоритетними напрямками роботи факультету були:  

- вдосконалення методів і способів проведення профорієнтаційної роботи 

серед потенційних абітурієнтів; 

- активізація науково-дослідницької роботи серед професорсько-

викладацького складу та студентів; 

- удосконалення заходів у напрямі проведення виховної роботи серед 

студентів і розвитку студентського самоврядування; 

 - здійснення заходів щодо збереження позитивної тенденції у навчально-

методичній роботі. 

З метою профорієнтаційної  роботи на факультеті за звітний період було 

проведено низку рекламно-організаційних заходів щодо підвищення іміджу 

Університету та підготовки до проведення набору у 2016 та 2017 роках. Зокрема:  

- участь студентів юридичного факультету в урочистостях, присвячених 200-

річчю з часу заснування ЛТЕУ;  

- оновлення рекламних та інформаційних матеріалів про факультет (друк 

проспектів і календарів); 

- розсилка та направлення агітаційних матеріалів студентами у школи 

Західного регіону України;  

- розміщення інформаційних матеріалів та періодичне дублювання на 

шпальтах газет “Високий замок” та “Львівська пошта”, регіональній газеті 

“Гомін”;  

- розміщення інформації про Університет та юридичний факультет у 

торговельних закладах - супермаркетах “Фуршет”;  

- розміщення рекламного банера на будівлі корпусу юридичного 

факультету; 



- активна участь у рекламних заходах окремих автоперевізників Львівської 

області (м. Стрий, м. Сколе, м. Моршин) та окремих районів Рівненської області 

(друкована реклама у громадському транспорті); 

- активна участь у профорієнтаційній роботі студентів 1-5 курсів факультету 

та випускників факультету;  

- розміщення профорієнтаційних матеріалів у соціальних мережах;  

- проведення роботи щодо налагодження співпраці у профорієнтаційній 

сфері з пенітенціарними установами Західного регіону України. 

Науково-дослідницька робота факультету характеризується збільшенням 

показників присвоєння вчених звань, порівняно з минулими роками, а також з 

позитивною тенденцією щодо захисту дисертацій. За звітний період було 

присвоєно 3 вченим звання доцента та захищено 2 дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. Збільшено кількість опублікованих 

монографій (2); опубліковано 70 наукових статей, з яких 54 - у фахових виданнях; 

прийнято участь у конференціях, за результатами яких опубліковано 65 тез. 

Студентами факультету під керівництвом викладачів опубліковано понад 100 тез 

конференцій. У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з "Правознавства" 

студентами юридичного факультету  здобуто ІІ місце серед команд-учасниць. 

Викладачами юридичного факультету постійно надавались відгуки на 

автореферати дисертацій (12), здійснювалось опонування дисертаційних робіт (7), 

рецензування наукових видань (9). 

Вагомим досягненням є те, що вийшов друком уже 4 Вісник ЛТЕУ - серія 

юридична, який подано для отримання статусу фахового видання, а також 

відкрита аспірантура за спеціальністю 081 “Право”. 

Колектив юридичного факультету продовжує працювати над вирішенням 

стратегічних і тактичних завдань досягнення високих показників якості освіти, 

запровадження інновацій в освітньому процесі, адаптації позитивного досвіду 

кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, впровадження у 

навчальні програми практичної та фахової складових, підвищення рівня наукових 

публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної 

взаємодії з органами студентського самоврядування. 

Щодо виховної роботи студентів, здійснювалась організація культурного 

дозвілля через відвідування музеїв, театрів, картинних галерей, концертів, 

літературних читань, зустрічей з митцями Львова та Львівщини; організація 

спортивно-масової роботи шляхом залучення студентів до участі в спортивних 

секціях, ведення здорового способу життя, формування негативного ставлення до 

шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та 

токсичних речовин); залучення студентів до суспільно-корисної праці, зокрема: 

робота в студентській юридичні клініці, надання допомоги особам похилого віку 

та тим, які її потребують, а також дітям, які позбавлені батьківської опіки; 

проведення роботи щодо патріотичного виховання студентів: ведення 



індивідуальних та групових бесід на патріотичну тематику, виховання у студентів 

патріотизму та національної гідності, гордості за нашу Батьківщину. 

У навчально-методичній роботі основна увага приділялась моніторингу та  

завершенню роботи над дистанційними курсами дисциплін кафедр та роботі над 

навчальними посібниками та методичними розробками. 

Водночас у роботі юридичного факультету є ще окремі недоліки, а саме: 

- неповне забезпечення дисциплін електронними дистанційними курсами, 

передусім, це стосується нових курсів, включених до навчальних планів 

підготовки фахівців, а також не видано дистанційних курсів з окремих дисциплін; 

- невиконання окремими кафедрами факультету планів видання навчально-

методичної літератури за 2016 рік. 

 

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

1. Інформацію декана юридичного факультету доц. Котухи О. С. про розгляд 

матеріалів самоаналізу діяльності юридичного факультету прийняти до відома. 

2. До 30 квітня 2017 року створити електронну базу даних студентів 

факультету. Продовжити виконання заходів з профорієнтаційної роботи, 

визначених наказами Ректора ЛТЕУ та Ухвалами вченої ради юридичного 

факультету для забезпечення набору на навчання за спеціальнісю 081 “Право”.  

Завідувачам кафедр активніше налагоджувати співпрацю з керівниками 

загальноосвітніх шкіл і коледжів укладати відповідні угоди з метою створення 

оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів освіти у 

ЛТЕУ. 

Постійно слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням 

електронних сторінок кафедр і факультету. Систематично розміщувати та 

покращувати електронні презентації основних подій факультету в соціальних 

мережах і сторінці факультету, максимально забезпечувати поширення рекламної 

інформації про факультет та ЛТЕУ у ЗМІ. 

3. Постійно підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом 

проходження закордонного стажування та використання набутого досвіду у 

навчальному процесі. Збільшити кількість виданих монографій та публікацій 

викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз. До 30 червня 2017 року провести рейтингову оцінку 

діяльності науково-педагогічних працівників факультету.  

Спільно з приймальною комісією провести набір для підготовки за освітньо-

науковим рівнем доктор філософії за спеціальністю “Право” та забезпечити 

належний рівень освітньої складової підготовки здобувачів. 

4. Завідувачам кафедр активізувати роботу кафедральних студентських 

гуртків, залучати студентів до участі у наукових семінарах, засіданнях круглого 

столу, участі у конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіад.  

5. У навчально-методичній роботі активізувати роботу над виданням 

навчальних посібників та підручників з навчальних дисциплін, та, в подальшому, 



завідувачам кафедр не допускати порушення термінів затверджених планом 

видання підручників, посібників та методичних рекомендацій.  

6. Враховуючи зміну тенденцій у правозастосовчій практиці, формування 

нових вимог щодо поєднання теоретичних та практичних знань випускників 

юридичного факультету до 30 квітня 2017 року створити електронну базу 

випускників факультету та налагодити ефективну взаємодію з ними для 

розширення можливостей проходження виробничої практики студентів та їх 

подальшого працевлаштування. 

7. З метою підвищення професійної підготовки та конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці створити на факультеті базу міжнародних освітніх 

програм та залучати студентів факультету до участі у міжнародних освітніх 

програмах академічної мобільності у провідних навчальних закладах Європи в 

межах проектів Erasmus+. 

8. У виховній роботі здійснювати формування у студентів морально-етичних 

засад, зокрема: щодо поведінки в громадських місцях, громадському транспорті, 

та у взаємних стосунках; проводити роботу щодо патріотичного виховання 

студентів; кардинально змінити напрями і методику роботи кураторів академічних 

груп зі студентами; в найкоротші терміни організувати роботу студентського 

самоврядування та його співпрацю з деканатом юридичного факультету; 

активізувати роботу органів студентського самоврядування, активніше залучати 

студентське самоврядування до освітньо-культурної, виховної та 

профорієнтаційної роботи на юридичному факультеті. 

9. Відповідальність за виконання ухвали покладається на декана 

юридичного доц.   Котуху О. С. та завідувачів кафедр. 

10. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

Університету Барну М. Ю. 

11. За даною ухвалою першому проректору Барні М. Ю. та проректору з 

науково-педагогічної роботи Скибінському С. В. до 7 квітня 2017 року 

підготувати проект відповідного наказу.  

 

 

 

 


