
ПРОТОКОЛ № 33 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

26 березня 2019 року       м. Львів 

 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про діяльність юридичної клініки Львівського університету; 

2. Про затвердження тем магістерських робіт; 

3. Про звіт аспірантки кафедри кримінального права та кримінології Сень 

І. З. про навчання в аспірантурі; 

4. Про затвердження додаткової програми для складання кандидатського 

іспиту; 

5. Про приведення навчального плану підготовки «бакалавр» (081 

«Право») у відповідність до стандарту вищої освіти; 

6. Про затвердження робочих навчальних планів освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» (081 «Право») на 2019-2020 рік; 

7. Про створення комісії щодо оцінки стану навчально-методичної, 

наукової та виховної роботи кафедри адміністартивного та фінансового 

права; 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В. М., який повідомив Вчену раду про зміну 

керівника Юридичної клініки Львівського університету та запропонував 

ознайомитися зі звітом про роботу юридичної клініки у 2018 році. Гриценко 

Н. повідомила членів Вченої ради про роботу юридичної клініки у 2018 році, 

Мочерад А. повідомила Вчену раду про план роботи клініки у 2019 році. 

 Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -немає. 



УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати роботи юридичної 

клініки Львівського університету у 2018 році та про план роботи клініки у 

2019 році. 

 

2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, 

проф. Нора В.Т., який повідомив, що кафедрою затверджено теми 

магістерських робіт, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

Завідувача кафедри історії держави і права, проф. Бойка І.Й., який повідомив, 

що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із протоколу 

засідання кафедри додається.  

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.  

Завідувача кафедри цивільного права та процесу, проф. Коссака В.М., який 

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.  

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.  

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедрою затверджено теми 

магістерських робіт, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

Доц Маркіна В. І., який повідомив, що кафедрою кримінального права та 

кримінології затверджено теми магістерських робіт, витяг із протоколу 

засідання кафедри додається.  

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

повідомив, що кафедрою затверджено теми магістерських робіт, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається.  

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В. М., проф. Рабінович П. М., проф. Нор В. Т., 

проф. Коссак В. М., доц. Марін О. К.  



Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: теми магістерських робіт затвердити. 

 

3. СЛУХАЛИ: Доц. Маркіна В. І., який повідомив про завершення навчання в 

аспірантурі аспіранки кафедри кримінального права та кримінології Сень І. З.  

Сень І. З. повідомила Вчену раду про результати свого навчання в 

аспірантурі. 

Участь в обговорення взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт аспіранки кафедри кримінального права та 

кримінології Сень І. З. про навчання в аспірантурі. 

 

4. СЛУХАЛИ: доц. Маркіна В. І., який просив Вчену раду розглянути та 

затвердити додаткову програму для кандидатського іспиту зі спеціальності 

12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» 

аспіранта заочної форми навчання Кондри Михайла Ярославовича. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити додаткову програму для кандидатського іспиту зі 

спеціальності 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право» аспіранта заочної форми навчання Кондри Михайла 

Ярославовича. 

 

5. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який повідомив про необхідність 

приведення навчального плану підготовки «бакалавр» (081 «Право») у 

відповідність до стандарту вищої освіти. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О. К., доц. Павлишин А. А. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: привести навчальний план підготовки «бакалавр» (081 

«Право») у відповідність до стандарту вищої освіти. 



6. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який запропонував Вченій раді 

розглянути та затвердити робочі навчальні плани освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» (081 «Право») на 2019-2020 рік. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О. К., доц. Павлишин А. А., проф. 

Нор В. Т., проф. Пилипенко П. Д.,  

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 1. 

УХВАЛИЛИ: затвердити робочі навчальні плани освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» (081 «Право») на 2019-2020 рік. 

 

7. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В.М., який запропонував провести оцінку стану 

навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

адміністративного та фінансового права, для чого створити відповідну 

комісію. Про результати оцінки роботи кафедри заслухати на наступній 

Вченій раді.  

Участь в обговоренні взяли: проф. Пилипенко П.Д., проф. Кіселичник В.П. 

 Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: провести оцінку стану навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи кафедри адміністративного та фінансового права, для чого 

створити відповідну комісію у складі проф. Кіселичника В. П, доц. Мартина 

В. М. та доц. Маркіна В. І. Звіт комісії заслухати на наступній Вченій раді. 

 

8.1.СЛУХАЛИ: доц. Маріна О. К., який повідомив результати анонімного 

опитування студентів 4 курсу про стан викладання дисципліни «Міжнародне 

приватне право». 

Участь в обговоренні взяли: проф. Пилипенко П.Д., проф. Кіселичник В.П. 

 Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома результати анонімного опитування студентів 4 

курсу про стан викладання дисципліни «Міжнародне приватне право». 



8.2. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який запропонував Вченій раді 

визначити напрямки розподілу коштів мотиваційного фонду юридичного 

факультету. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Пилипенко П.Д., проф. Нор В. Т., проф. 

Коссак В. М. 

 Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: визначити напрямки розподілу коштів мотиваційного фонду 

юридичного факультету між кафедрами залежно від кількості штатних 

одиниць. 

8.3. СЛУХАЛИ: доц. Різника С.В., який повідомив Вчену раду про 

надходження заяви від аспірантки кафедри конституційного права Сподарик 

М. Б. з інформацією про її намір піти у творчу відпустку з основного місця 

роботи – Конституційного Суду України для завершення дисертаційного 

дослідження. Доц. Різник С.В. звернувся до Вченої ради з клопотанням 

підтримати заяву аспірантки Сподарик М.Б. щодо надання їй творчої 

відпустки за основним місцем роботи в установленому законом порядку. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Коссак В.М. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: підтримати заяву аспірантки Сподарик М.Б. щодо надання їй 

творчої відпустки за основним місцем роботи в установленому законом 

порядку. 

8.4. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який повідомив про надходження заяви 

студентки 4 курсу Букси Н. І. з проханням про дозвіл на відвідування 

навчання протягом 2 семестру 4 курсу за індивідуальним графіком у зв’язку з 

напруженим та інтенсивним графіком тренувань. 

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

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студентці 4 курсу Буксі Н. І. на відвідування 

навчання протягом 2 семестру 4 курсу за індивідуальним графіком у зв’язку з 

напруженим та інтенсивним графіком тренувань. 



8.5. СЛУХАЛИ: питання про рекомендацію декана юридичного факультету 

ЛНУ ім. І. Франка, доктора юридичних наук, професора Бурдіна Володимира 

Миколайовича до участі у конкурсному відборі членів підкомісії права 

науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати декана юридичного факультету ЛНУ ім. І. 

Франка, доктора юридичних наук, професора Бурдіна Володимира 

Миколайовича до участі у конкурсному відборі членів підкомісії права 

науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

8.6. СЛУХАЛИ: проф. Бурдіна В. М., який запропонував Вченій раді 

затвердити період проходження практики студентами магістратури освітньо-

професійного спрямування групи М5Г спеціалізації «Юридичне 

забезпечення європейської інтеграції України» денної форми навчання в 

період 21 червня 2019 року – 16 серпня 2019 року. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Марін О. К. 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити затвердити період проходження практики 

студентами магістратури освітньо-професійного спрямування групи М5Г 

спеціалізації «Юридичне забезпечення європейської інтеграції України» 

денної форми навчання в період 21 червня 2019 року – 16 серпня 2019 року. 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

в. о. секретаря Вченої ради          доц. Різник С. В. 

 

 

 
 
 


