
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

11 лютого 2020 року       м. Львів 

 

Присутні: 29 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

2. Про готовність кафедр до ІІ семестру 2019-2020 навчального року. 

3. Про удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

науковою програмою доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 

4. Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

1.1. Заступника декана юридичного факультету, 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. Кобилецький М.М. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії на денній формі навчання юридичного факультету.  

 

1.2. Заступника декана юридичного факультету, 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. Гураль П.Ф. 

Результати голосування: «за» - 29; «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 2019-

2020 навчального року. 

          Завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

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

2019-2020 навчального року. 

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

який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2019-2020 

навчального року. 



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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2019-2020 навчального 

року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2019-2020 навчального 

року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2019-2020 навчального 

року. 

           Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

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

2019-2020 навчального року. 

           Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, доц. 

Маркіна В.І., який повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2019-

2020 навчального року. 

          Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

кафедри до ІІ семестру 2019-2020 навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до ІІ семестру 2019-2020 навчального 

року. 

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

         Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

         УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 

юридичного факультету до ІІ семестру 2019-2020 навчального року. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В., 

який представив Вченій раді інформацію про стан відповідності підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою  доктора філософії 

за спеціальністю 081 «Право» основним вимогам та критеріям акредитації 

освітніх програм, а також звернув увагу на необхідність та доцільність 

удосконалення освітньо-наукової програми з врахуванням пропозицій та 

рекомендацій відповідних кафедр і результатів узагальнення опитування 

аспірантів, зокрема: 

1) повідомив інформацію про відповідність змісту освітньо-наукової 

програми науковим інтересам аспірантів та охарактеризував рівень 

підготовки аспірантів до дослідницької і педагогічної діяльності (Таблиця 

додається). З метою підвищення рівня підготовки аспірантів запропонував 

внести зміни до освітньо-наукової програми і доповнити складову глибинних 

знань зі спеціальності вибірковими навчальними дисциплінами та 

відобразити це у навчальному плані (додаються); 

2) навів дані щодо участі аспірантів та науково-педагогічних працівників у 

підготовці та проведенні наукових семінарів на юридичному факультеті та 



запропонував заходи щодо удосконалення організації та проведення 

наукових семінарів аспірантів на юридичному факультеті (додається); 

3) висвітлив стан практики здійснення наукового керівництва аспірантами, 

звернув увагу на значимість оцінки практики наукового керівництва 

аспірантами та запропонував заслуховувати та обговорювати на засіданнях 

кафедр питання про стан та ефективність наукового керівництва аспірантів; 

4) охарактеризував стан дотичності тем наукових досліджень аспірантів 

напрямам досліджень наукових керівників (Таблиця додається) і для 

підвищення її рівня запропонував обговорення та затвердження тем 

дисертацій аспірантів здійснювати на основі попереднього аналізу доробку 

наукових керівників та з врахуванням наукових інтересів аспірантів; 

5) навів інформацію про стан організаційного та матеріального забезпечення 

можливостей для проведення і апробації результатів наукових досліджень 

аспірантів, зокрема кількісні та якісні показники участі аспірантів у наукових 

заходах, що організовувались та проводились на юридичному факультеті 

(Таблиця додається), а також опубліковані наукові статті та тези конференцій 

аспірантів (Перелік додається). З метою покращення можливостей для 

проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів 

запропонував для завідувачів кафедр та наукових керівників вживати 

додаткових заходів щодо залучення аспірантів до організації та проведення 

наукових заходів на юридичному факультеті та щодо сприяння публікацій 

результатів їх досліджень у наукових фахових виданнях; 

6) навів дані про проекти та заходи, спрямовані на залучення аспірантів до 

міжнародної академічної спільноти (Перелік додається), і для покращення 

його рівня запропонував вживати завідувачам кафедр та науковим 

керівникам додаткових заходів щодо сприяння участі аспірантів у наукових 

конференціях та проектах закордоном; 

7)  висвітлив стан участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких 

проектах (Таблиця додається) та з метою підвищення його рівня 

запропонував вживати додаткових заходів щодо заохочення та залучення 

наукових керівників аспірантів до організації та реалізації дослідницьких 

проектів; 

8) охарактеризував стан дотримання академічної доброчесності у науковій 

діяльності науковими керівниками та аспірантами (Таблиця додається) та 

запропонував завідувачам кафедр та науковим керівникам вживати 

додаткових заходів щодо популяризації, запобігання, виявлення та боротьби 

з порушенням вимог академічної доброчесності. 

 

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

проф. Бойко І.Й., проф. Косович В.М., проф. Гураль П. Ф., 

проф. Коссак В.М., проф. Кіселичник В.П., проф. Пилипенко П.Д., 

проф. Кобилецький М.М., доц. Маркін В.І., проф. Яворська Л.С. 

         Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 



УХВАЛИЛИ:  

1) внести зміни та доповнення до освітньо-наукової програми доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право» та навчальних планів денної та 

заочної форм навчання (додаються); 

2) вжити заходи щодо удосконалення організації та проведення 

наукових семінарів аспірантів на юридичному факультеті; 

3) здійснювати заслуховування та обговорення на засіданнях кафедр 

питання про стан та ефективність наукового керівництва аспірантами під час 

їх атестації (періодично, 1 раз протягом навчального року); 

4) обговорення та затвердження тем дисертацій аспірантів здійснювати 

на основі попереднього аналізу доробку наукових керівників та з 

врахуванням наукових інтересів аспірантів; 

5) рекомендувати завідувачам кафедр та науковим керівникам 

застосовувати додаткові заходи щодо залучення аспірантів до організації та 

проведення наукових заходів на юридичному факультеті та щодо сприяння 

публікацій результатів їх досліджень у наукових фахових виданнях; 

6) доручити завідувачам кафедр та науковим керівникам вживати 

додаткові заходи щодо сприяння участі аспірантів у наукових конференціях 

та проектах закордоном; 

7) вжити додаткових заходів щодо заохочення та залучення наукових 

керівників аспірантів до організації та реалізації дослідницьких проектів; 

8) доручити завідувачам кафедр та науковим керівникам застосувати 

додаткові заходи щодо популяризації, запобігання, виявлення та боротьби з 

порушенням вимог академічної доброчесності. 

 

4.1.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри конституційного права, проф. 

Гураля П.Ф., який звернувся з клопотанням надати академічну відпустку 

аспіранту 3-го року навчання юридичного факультету Бовшу О.М. на період 

з 01.03.2020 р. по 28.02.2021 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

        Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 3-го року навчання 

юридичного факультету Бовшу О.М. на період з 01.03.2020 р. по 28.02.2021 

року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

4.2.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., який 

запропонував надати академічну відпустку аспірантці 3-го року навчання 

юридичного факультету Шкодяк А.І. на період з 01.03.2020 р. по 28.02.2021 

р. у зв’язку із навчанням за кордоном. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

        Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 3-го року навчання 

юридичного факультету Шкодяк А.І. на період з 01.03.2020 року по 

28.02.2021 року у зв’язку із навчанням за кордоном. 

 

4.3.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., запропонував надати академічну відпустку аспірантці 

4-го року навчання юридичного факультету Щестюк Оксані Миколаївні на 

період з 01.03.2020 р. по 28.02.2021 р. у зв’язку із сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Стецик Н.В., доц. Синчук С.М. 

        Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 4-го року навчання 

юридичного факультету Щестюк Оксані Миколаївні на період з 01.03.2020 

року по 28.02.2021 року у зв’язку із сімейними обставинами. 

 

4.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., запропонував надати академічну відпустку аспіранту 

2-го року навчання юридичного факультету Стецьківу М.Б. на період з 

01.03.2020 р. по 28.02.2021 р. у зв’язку із сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Стецик Н.В., доц. Синчук С.М. 

        Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту 2-го року навчання 

юридичного факультету Стецьківу М.Б. на період з 01.03.2020 р. по 

28.02.2021 р. у зв’язку із сімейними обставинами. 

 

4.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., запропонував надати академічну відпустку аспірантці 

3-го року навчання юридичного факультету Костик С.О. на період з 

01.03.2020 р. по 28.02.2021 р. у зв’язку із сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Стецик Н.В., доц. Синчук С.М. 

        Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 3-го року навчання 

юридичного факультету Костик С.О. на період з 01.03.2020 року по 

28.02.2021 року у зв’язку із сімейними обставинами. 

 

4.6.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., запропонував надати академічну відпустку аспірантці 

3-го року навчання юридичного факультету Галушко О.І. на період з 

01.03.2020 р. по 28.02.2021 р. у зв’язку із сімейними обставинами. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Стецик Н.В., доц. Синчук С.М. 



        Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці 3-го року навчання 

юридичного факультету Галушко О.І. на період з 01.03.2020 року по 

28.02.2021 року у зв’язку із сімейними обставинами. 

 

4.7.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Маріна О. К., який повідомив про надходження заяви студентки 2 курсу 

Возняк Марії-Соломії Богданівни з проханням про дозвіл на відвідування 

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

з підготовкою до змагань з кульової стрільби та щільним графіком змагань. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В.М. 

Результати голосування: «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати студентці 2 курсу Возняк Марії-Соломії Богданівні 

дозвіл на відвідування навчання протягом II семестру 2 курсу за 

індивідуальним графіком. 

 

4.8.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Маріна О. К., який повідомив про надходження заяви студентки 4 курсу 

Жданової Наталі Валентинівни з проханням про дозвіл на відвідування 

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

з станом здоров’я. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Бурдін В.М. 

Результати голосування: «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати студентці 4 курсу Ждановій Н.В. дозвіл на відвідування 

навчання протягом II семестру 4 курсу за індивідуальним графіком. 

 

 

 

4.9.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри соціального права, проф. 

Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням надати творчу відпустку доценту 

кафедри соціального права юридичного факультету Ващишин М.Я. для 

завершення роботи над дисертацією доктора наук на період з 01.03.2020 року 

до 30.06.2020 року.   

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н. В. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням надати творчу відпустку доценту 

кафедри соціального права юридичного факультету Ващишин М.Я. для 

завершення роботи над дисертацією доктора наук на період з 01.03.2020 року 

до 30.06.2020 року. 

 

4.10. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який запропонував відрядити на наукове 

стажування до Вроцлавського університету у рамках програми PROM 

(Міжнародний стипендійний обмін докторантів та вчених) аспірантку 

кафедри кримінального процесу і криміналістики Шуневич Катерину на 

період 01.03.2020 -14.03.2020 р. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Павлишин А.А., доц. Стецик Н. В. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  відрядити на наукове стажування до Вроцлавського 

університету у рамках програми PROM (Міжнародний стипендійний обмін 

докторантів та вчених) аспірантку кафедри кримінального процесу і 

криміналістики Шуневич Катерину на період 01.03.2020 -14.03.2020 р. 

 

4.11. СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Маріна О. К., який звернувся до Вченої ради з клопотанням затвердити 

програму додаткового вступного випробування для здобуття освітнього 

ступеня магістр зі спеціальності 081 “Право” з комплексу навчальних 

дисциплін за напрямом “Право”. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити програму додаткового вступного 

випробування для здобуття освітнього ступеня магістр зі спеціальності 081 

“Право” з комплексу навчальних дисциплін за напрямом “Право”. 

 

 

Голова Вченої ради                          проф. Бурдін В. М. 

 

 

Секретар Вченої ради                   доц. Денькович О.І 

 

 

 
 
 


