
ПРОТОКОЛ № 32 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

6 лютого 2019 року       м. Львів 

 

 

Присутні: 28 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії; 

2. Про готовність кафедр до ІІ семестру 2018-2019 навчального року; 

3. Про затвердження тем  дисертаційних досліджень; 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1.1. Доц. Маріна О. К., який проінформував Вчену раду про результати 

зимової заліково-екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного 

факультету. 

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

проф. Тищик Б. Й., проф. Дякович М. М., доц. Богдан Й. Г., голова 

Студенської ради юридичного факультету Заяць Я. А. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного факультету. 

Провести серед студентів 4 курсу юридичного факультету анкетування про 

стан викладання навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право». 

 1.2. Доц. Павлишина А. А., який проінформував Вчену раду про результати 

зимової заліково-екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного 

факультету. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Тищик Б. Й. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» -немає. 



УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії на заочній формі навчання юридичного факультету. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

          Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-2019 

навчального року. 

          Завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

проф. Бойка І. Й., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 

2018-2019 навчального року. 

         Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 

який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-2019 

навчального року. 

         Доцента кафедри цивільного права та процесу Богдана Й. Г., який 

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-2019 навчального 

року. 

           Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який 

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-2019 навчального 

року. 

          Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який 

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-2019 навчального 

року. 

           Звідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.М., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 

2018-2019 навчального року. 

           В. о. завідувача кафедри кримінального права та кримінології, доц. 

Маріна О.К., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-

2019 навчального року. 



          Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про готовність 

кафедри до ІІ семестру 2018-2019 навчального року. 

           Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., який 

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2018-2019 навчального 

року. 

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

         Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

         УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 

юридичного факультету до ІІ семестру 2018-2019 навчального року. 

 

СЛУХАЛИ:  

3.1. Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П. Ф., який 

представив для обговорення тему дисертаційного дослідження аспірантки 

кафедри конституційного права Лігус Марти Ярославівни на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» «Інститут 

громадянства в конституційному праві сучасної України та його 

удосконалення». 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т., проф. Тищик Б. Й. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження Лігус Марти 

Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право» «Інститут громадянства в конституційному праві 

України», призначити науковим керівником доц. Бедрія Р. Б. 

3.2. Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка  П. Д., який 

представив для обговорення тему дисертаційного дослідження доцента 

кафедри соціального права Парпан Тетяни Валеріївни на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 081 «Право» «Трудове 

законодавство України в умовах євроінтеграції». 



ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В. Т., доц. Семків В. О., доц. 

Парпан Т. В. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження Парпан Тетяни 

Валеріївни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 081 «Право» «Трудове законодавство України в умовах 

євроінтеграції», призначити науковим консультантом проф. Пилипенка П. Д. 

 

4.СЛУХАЛИ: доц. Мочульську М. Є., яка запропонувала Вченій раді 

затвердити періоди проходження практики студентами другого року 

магістратури освітньо-нукового спрямування денної форми навчання: 11 

лютого – 10 березня 2019 року – науково-дослідна практика; 11 березня – 7 

квітня 2019 року – педагогічно-асистенська практика. 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити періоди проходження практики студентами другого 

року магістратури освітньо-нукового спрямування денної форми навчання: 

11 лютого – 10 березня 2019 року – науково-дослідна практика; 11 березня – 

7 квітня 2019 року – педагогічно-асистенська практика. 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради      доц. Мочульська М. Є. 

 

 

 
 
 


