ПРОТОКОЛ № 11
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
22 березня 2017 року

м. Львів

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається)
Порядок денний:
Про висунення на здобуття державної премії в галузі науки і

1.

техніки наукового видання “Правова доктрина України”
Про стан викладання на юридичному факультеті нормативної

2.

навчальної

дисципліни

“Українська

мова

за

професійним

спрямуванням”
Різне

3.

1. СЛУХАЛИ: проф. Рабіновича П. М., який звернувся з клопотанням про
висунення на здобуття державної премії в галузі науки і техніки наукового
видання “Правова доктрина України”.
Участь в обговоренні взяли: проф. Коссак В.М., проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: висунути на здобуття державної премії в галузі науки і
техніки наукового видання “Правова доктрина України”.
2. СЛУХАЛИ: Доц. Косовича В.М., який доповів про стан викладання
на юридичному факультеті нормативної навчальної дисципліни “Українська
мова за професійним спрямуванням” для студенітв першого курсу
юридичного

факультету.

Висловив

переконання

про

необхідність

подальшого забезпечення викладання дисципліни викладачами юридичного
факультету, зокрема працівниками кафедри теорії та філософії права.

Участь в обговоренні взяли: проф. Коссак В.М., проф. Нор В.Т., проф.
Рабінович П.М.
Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: визнати за необхідне продовжити викладання навчальної
дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” професорськовикладацьким складом кафедри теорії та філософії права юридичного
факультету.
3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри цивільного права та процесу Коссака
В. М., який звернувся до вченої ради з клопотанням про надання академічної
відпустки (у зв’язку з сімейними обставинами) аспіранту кафедри цивільного
права та процесу Коров’яка Богдана Едуардовича – з 01 травня 2017 року по
01 травня 2018 року.
Виступили: проф. Гураль П.Ф., доц. Марін О. К., клопотання
підтримали.
Результати голосування: «за» - 25, «проти» - 0, «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:

надати

академічну

відпустку

аспіранту

кафедри

цивільного права та процесу Коров’яку Богдану Едуардовичу з 01 травня
2017 року по 01 травня 2018 року.

Голова Вченої ради

Бурдін В.М.

Секретар Вченої ради

Різник С. В.

