
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

21 лютого 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 22 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

 

Порядок денний: 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

2. Різне 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Звіт голови ЕК № 1 Маркіна В. І. про результати 

роботи Екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів у студентів на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на юридичному 

факультеті у 2017 році. Звіт додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 22; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови ЕК № 1 Маркіна В. І. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів у 

студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на 

юридичному факультеті у 2018 році. 

1.2. СЛУХАЛИ: Звіт голови ЕК № 2 Гураля П.Ф. про результати 

роботи Екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів у студентів на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на юридичному 

факультеті у 2017 році. Звіт додається. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О.К. 

Результати голосування: «за» - 22; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови ЕК № 2 Гураля П.Ф. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів у 



студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на 

юридичному факультеті у 2018 році. 

1.3. СЛУХАЛИ: Звіт голови ЕК № 3 Косовича В.М. про результати 

роботи Екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів у студентів на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на юридичному 

факультеті у 2018 році. Звіт додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Гураль П.Ф., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 22; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови ЕК № 3 Косовича В.М. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів у 

студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на 

юридичному факультеті у 2018 році. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який поінформував Вчену раду 

про надходження заяви від студентки п’ятого курсу Никеруй Х. М. про 

переведення її на індивідуальний графік навчання, у зв’язку з необхідністю 

проходження стажування. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Рабінович П.М., доц. Марін О. К., пропозіцію 

підримали. 

ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 21, “ПРОТИ” – немає, “УТРИМАЛИСЬ” – 1. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Ректору університету перевести 

студентку п’ятого курсу юридичного факультету Никеруй Х. М. на 

індивідуальний графік навчання у зв’язку з необхідністю проходження 

стажування. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Інформацію заст. декана О. К. Маріна про заміну 

спеціалізації “Нормопроектування” на спеціалізацію “Права людини та їх 

юридичне забезпечення”; про створення міжкафедральної спеціалізації 

“Проектування, тлумачення і застосування правових актів”.  



Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Рабінович П.М., 

д.ю.н. Косович В. М. 

УХВАЛИЛИ: замінити спеціалізацію “Нормопроектування” на 

спеціалізацію “Права людини та їх юридичне забезпечення”; створити 

міжкафедральну спеціалізацію “Проектування, тлумачення і застосування 

правових актів”. 

 

 

Голова Вченої ради               Бурдін В.М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 

 

 


