
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

20 лютого 2018 року       м. Львів 

 

Присутні: 24 члени Вченої ради  

Порядок денний: 

1. Звіти голів екзаменаційних комісій. 

2. Різне 

1.1. СЛУХАЛИ: Звіт голови ЕК № 1 Кіселичника В.П. 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. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови ЕК № 1 Кіселичника В.П. 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 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: доц. Марін О.К. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови ЕК № 2 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 Пилипенка П.Д. 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» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови ЕК № 3 Пилипенка П.Д. 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. Рабіновича П.М., який звернувся до Вченої ради 

з клопотанням про звернення до Вченої ради університету щодо направлення 

на ім’я президента Національної академії наук України Патона Бориса 

Євгеновича листа підтримки проф. Сіренка В.Ф., висунутого кандидатом у 

члени-кореспонденти НАН України по спеціальності “Право”. 

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

Висловили деякі застереження. 

Голосували: ЗА – 19; ПРОТИ – 0; УТРИМАЛИСЬ – 5. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради університету з клопотанням 

про направлення на ім’я президента Національної академії наук України 

Патона Бориса Євгеновича листа підтримки проф. Сіренка В.Ф., висунутого 

кандидатом у члени-кореспонденти НАН України по спеціальності “Право”. 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 


