
 

УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання 

«Про роботу юридичного факультету з правового виховання студентів 

університету» 

від 25 квітня 2017 року 
Заслухавши і обговоривши інформацію декана юридичного факультету доц. 

Котухи О.С. «Про роботу юридичного факультету з правового виховання студентів 

університету», Вчена рада відзначає, що в університеті проводиться планова робота з 

покращення організації виховного процесу та правового виховання студентів яка 

базується на виконанні Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України 

«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 

роки» та інших нормативних документів. 

Правове виховання студента - це цілеспрямований постійний вплив з метою 

формування у нього правової культури і активної правомірної поведінки. Основна мета 

правового виховання студента - дати необхідні в житті основи юридичних знань, 

навчити молодь розуміти, поважати та виконувати норми законів та підзаконних актів, 

сформувати достатньо високий рівень правової культури особистості, здатний значно 

зменшити кількість правопорушень. 

Правове виховання студентів в університеті значною мірою здійснюється на 

лекціях та семінарських заняттях з правових дисциплін, проводиться 

правопросвітницька робота, виходячи з необхідності дотримання студентами обов'язків 

громадянина України – важливої умови попередження правопорушень, шкідливих 

звичок, соціальної пасивності, переконань, що норми поведінки людини випливають із 

моральних, етичних, політичних, культурних нормативів суспільства. Зокрема, 

роз’яснення та застосування основоположних прав людини і громадянина, проведення 

семінарів для студентів Інституту економіки та фінансів, факультетів ТУСО, МЕВ та ІТ 

на такі актуальні теми як: «Основні сучасні концепції та моделі правового виховання 

студентів», «Знання своїх конституційних прав та обов’язків – запорука успіху», 

«Правові аспекти дотримання принципу територіальної цілісності та непорушності 

кордонів у міжнародному праві», «Правовий аналіз податкового законодавства», 

«Реформа судової системи України» тощо.   

Позитивною традицією стало проведення студентами юридичного факультету в 

рамках правовиховної роботи лекцій-презентацій на теми: «Студент студенту – алкоголь 

це зло», «Студенти університету проти наркотиків», «Алкоголізм та наркоманія серед 

студентів: шляхи боротьби та подолання», «Співвідношення норм права і норм моралі».  

Студентський актив юридичного факультету пропагує правову освіту в 

студентських гуртожитках університету. У квітні 2017 року проведено роз'яснювальну 

роботу та передано роздатковий матеріал мешканцям студентських гуртожитків 

університету щодо їх основних прав та обов'язків, правил користування кімнатами у 

гуртожитках. Значного резонансу набуло проведене опитування студентів під гаслом 

«Знай свої права» та фіксація пропозицій щодо покращення умов проживання у 

гуртожитках.  

За звітний період, на запрошення викладачів юридичного факультету проведено 

понад 10 зустрічей студентів університету з працівниками судових та правоохоронних 

органів, зокрема з працівниками Національної поліції, НАБУ, прокуратури, адвокатури 

тощо. На базі юридичного факультету започатковано кіноклуб, для підвищення 

загального рівня правової культури студентів ЛТЕУ. Також приймаючи участь у 

художній самодіяльності студенти юридичного факультету завжди пропагують високу 

правову культуру студента. 



Переважна більшість кураторів активно працює з групами, за якими вони 

закріплені, займається проблемами успішності студентів, відвідує гуртожитки.  

Проте, слід зазначити що не всі студенти відвідують дані заходи, 

характеризуються високою правовою культурою та прагненням до нових знань. 

Виходячи з цього Вчена Рада ухвалила: 
1. Інформацію декана юридичного факультету доц. Котухи О.С. прийняти до 

уваги. 

2. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів, 

завідувачам кафедр і кураторам академічних груп в основу процесу формування 

особистості студента та його свідомості покласти методологічний принцип, згідно якого 

одним з головних чинників є правова культура студента, а набуття знань має не лише 

особисте а й загальнодержавне та загальнолюдське значення.   

3. Завідувачам кафедр юридичного факультету активніше налагоджувати 

співпрацю з випускниками юридичного факультету та залучати їх до правовиховної 

роботи зі студентами університету. 

4. Завідувачам випускових кафедр Університету активно налагодити 

співпрацю з проведення студентам спільних семінарів, круглих столів, тренінгів з 

вивчення та правильного застосування основоположних прав людини і громадянина.  

5. Активізувати роботу студентського самоврядування Університету та 

кураторів у сфері правового виховання студентів які проживають у гуртожитках ЛТЕУ. 

У вересні 2017 року провести зустріч зі студентами першого курсу для роз’яснення 

Правил проживання в гуртожитку та внутрішнього трудового розпорядку на тему «Знай 

свої права – бережи своє майно». 

6. У вересні-жовтні 2017 року провести серед студентів університету гру 

«Що? Де? Коли?» на знання прав і обов'язків студента Університету. 

7. У жовтні 2017 провести університетську олімпіаду з правознавства серед 

студентів Інституту економіки та фінансів, ТУСО, МЕВІТ на найкращі знання 

основоположних прав і свобод людини та громадянина. 

8. У жовтні 2017 року завідувачам кафедр юридичного факультету  

організувати та провести зустрічі студенів з працівниками Національної поліції на тему 

«Національна поліція – європейський рівень захисту прав громадян». 

9. До дня юриста, у жовтні 2017 року завідувачам кафедр юридичного 

факультету організувати та провести круглий стіл за участю представників інститутів 

адвокатури та нотаріату, для студентів ЮФ, Інституту економіки та фінансів, 

факультетів ТУСО, МЕВІТ на тему «Процедура оформлення нормативних документів 

на підприємстві, в установі чи організації». 

10. З 1 до 10 грудня 2017 року, завідувачам кафедр ЮФ організувати та 

провести в ЛТЕУ тиждень права, присвячений річниці прийняття Декларації ООН про 

права людини. 

11. У межах правового виховання студентів завідувачам випускових кафедр 

Інституту економіки та фінансів, факультетів ТУСО, МЕВІТ організувати та провести 

для студентів Університету навчальні тренінги на теми  «Доступне житло. Молодіжні 

житлові кооперативи», «Як правильно використовувати фінанси щоб отримати 

прибуток?»,  «Планування особистого бюджету», «Якісна продукція – здорове 

майбутнє»,  «Як сходити в крамницю і не залишити там всі гроші?»,   «Столовий етикет 

– культура їди та поведінки за столом», «Особливості мотивації персоналу в умовах 

ринкової економіки» 

12. Контроль за виконанням ухвали покладається на проректора з навчально-

виховної роботи проф. Гелея С.Д. 


