
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

01 червня 2016 року        м. Львів 

 

Присутні: 33 члени Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

Відсутні: 1 член Вченої ради 

Головуючий: декан юридичного факультету, проф. Бурдін В. М. 

 

Порядок денний: 

1. Про обрання голови Вченої ради юридичного факультету 

2. Про обрання заступника голови Вченої ради юридичного факультету 

3. Про обрання секретаря Вченої ради юридичного факультету 

4. Про роботу порадників академічних груп 

5. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Гураля В.М., який запропонував, до моменту обрання  

керівного складу Вченої ради, обрати головуючим на засіданні Вченої ради 

проф. Бурдіна В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: обрати Бурдіна В.М. головуючим на засіданні Вченої ради. 

 

СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який поінформував членів Вченої ради про 

процедуру голосування за голову Вченої ради, зокрема про обов’язковість 

таємного голосування, як визначено Статутом Університету. Запропонував 

обрати лічильну комісію для організації таємного голосування у складі: проф. 

Яворської Л.С., проф. Бойка І.Й., доц. Кахнича В.С., студента Петренка В. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію у складі: проф. Яворської Л.С., проф. 

Бойка І.Й., доц. Кахнича В.С., доц. Бурака В.Я., студента Петренка В. 

 



СЛУХАЛИ: проф. Пилипенка П.Д., який запропонував обрати головою 

Вченої ради факультету проф. Бурдіна В.М. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Гураль П.Ф., проф. Нор В. Т., проф . Яворська Л.С., 

проф. Бойко І.Й., доц. Косович В.М., проф. Кіселичник В.П., доц. Василаш 

В.М., які підтримали запропоновану кандидатуру проф. Бурдіна В.М. 

Пропозицій щодо інших кандидатур не надходило. 

 

СЛУХАЛИ: проф. Яворську Л.С., яка ознайомила членів Вченої ради з 

формою бюлетеня для таємного голосування, а також про те, що до бюлетеня 

вноситься одна кандидатура - проф. Бурдіна В.М. Проф. Яворська Л.С. 

запропонувала затвердити форму бюлетеня та перейти до таємного 

голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: форму бюлетеня затвердити та перейти до таємного 

голосування. 

 

СЛУХАЛИ: проф. Яворську Л.С., яка запропонувала затвердити Протокол 

№ 1 лічильної комісії щодо обрання проф. Яворської Л.С. головою лічильної 

комісії, а доц. Кахнича В.С. секретарем лічильної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Протокол №1 лічильної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: проф. Яворську Л.С., яка поінформувала про кількість розданих 

членам Вченої ради бюлетенів, кількість осіб, що взяли участь у голосуванні. 

Після цього, проф. Яворська Л.С. повідомила результати таємного голосування 

щодо обрання голови Вченої ради факультету, а саме: 

“ЗА” - 29, “ПРОТИ” – 1, “НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ” – 3, “НЕВИКОРИСТАНІ 

БЮЛЕТЕНІ – 1” 

УХВАЛИЛИ: за результатами таємного голосування, обрати проф. Бурдіна 

В.М. головою Вченої ради юридичного факультету. 

 



 

СЛУХАЛИ: проф. Яворську Л.С., яка запропонувала затвердити Протокол 

№ 2 щодо результатів таємного голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Протокол №2 лічильної комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував обрання заступника 

голови та секретаря Вченої ради здійснити шляхом відкритого голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: обрання голови та секретаря Вченої ради провести шляхом 

відкритого голосування. 

 

СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який вніс усне подання про обрання 

заступником голови Вченої ради проф. Косовича В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: обрати заступником голови Вченої ради проф. Косовича В.М. 

 

3. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який вніс усне подання про обрання 

секретарем Вченої ради доц. Різника С.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 33, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – немає. 

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Вченої ради доц. Різника С.В. 

 

4. СЛУХАЛИ: звіти порадників академічних груп ас. Фурика І.Я., ас. 

Жиравецького Т.М., доц. Барабаш Н.П., доц. Жолнович О.І., доц. Стрепка В.Л., 

ас. Моряк-Протопопову Х.М., доц. Липитчук О.В., доц. Ригіну О.М., доц. 

Шевчук Л.Е., доц. Федущак-Паславську Г.М., доц. Дудаш Т.І., доц. Стецика 

Н.В. (звіти додаються) 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В.М., який наголосив на необхідності 

активізації порадників у наданні студентам необхідної консультативно-

організаційної підтримки, а також підкреслив необхідність вжиття заходів у 



майбутньому щодо додаткової мотивації за виконувану роботу порадників, яка, 

на сьогодні, здійснюється на громадських засадах.  

Крім того, проф. Бурдін В.М. запропонував: розробити графік щомісячних 

зустрічей заступника декана з навчально-виховної роботи з порадниками для 

заслуховуванням інформації про їх роботу зі студентами та вирішення інших 

поточних питань з цим пов’язаних; забезпечити можливість участі у цих 

зустрічах старост академічних груп; забезпечити закріплення порадників за 

відповідними академічними групами пропорційно між усіма кафедрами, а не 

лише між тими з них, що організовують навчальний процес на молодших 

курсах; порадникам забезпечити можливість оперативного звернення студентів 

до них, в тому числі через електронну пошту, інтернет-сторінку та інші засоби 

інтернет-комунікації.  

Участь в обговоренні звітів порадників також взяли: проф. Гураль П.Ф., 

проф. Нор В.Т., доц. Марін О.К., студент Суханов М., які, в цілому, підтримали 

висловлені пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: звіти порадників академічних груп ас. Фурика І.Я., ас. 

Жиравецького Т.М., доц. Барабаш Н.П., доц. Жолнович О.І., доц. Стрепка В.Л., 

ас. Моряк-Протопопову, доц. Липитчук О.В., доц. Ригіну О.М., доц. Шевчук 

Л.Е., доц. Федущак-Паславську Г.М., доц. Дудаш Т.І., доц. Стецика Н.В. 

прийняти до відома.  

Порадникам активізувати роботу у наданні студентам необхідної 

консультативно-організаційної підтримки, забезпечити можливість 

оперативного спілкування зі студентами, в тому числі через електронну пошту, 

інтернет-сторінку та інші засоби інтернет-комунікації.  

Завідувачам кафедр, до завершення календарного місяця, запропонувати по 

одній кадидатурі від кафедри для розгляду питання щодо можливості їх 

додаткової матеріальної мотивації за роботу порадника.  

Заступнику декана з навчально-виховної роботи доц. Лемик Р.Я. розробити 

графік щомісячних зустрічей засупника декана з навчально-виховної роботи з 

порадниками з заслуховуванням інформації про їх роботу зі студентами; 

забезпечити можливість участі у цих зустрічах старост академічних груп; 



забезпечити закріплення порадників за відповідними академічними групами 

пропорційно між усіма кафедрами.  

 

 

Голова Вченої ради                     проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 


