
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

16 травня 2017 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Порядок денний: 

1. Конкурсні справи. 

2. Різне 

 

1.1. СЛУХАЛИ: проф. Бойка І.Й., який повідомив, що кафедрою історії 

держави, права та політико-правових учень рекомендовано на посаду 

професора кафедри Тищика Бориса Йосиповича (витяг з протоколу засідання 

кафедри додано). Звернувся до Вченої ради з клопотанням рекомендувати 

Вченій раді університету обрати Тищика Бориса Йосиповича на посаду 

професора кафедри історії держави, права та політико-правових учень. 

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

Голосували: “за” – 25, “проти” – немає, “утримались” – немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді Львівського університету 

обрати Тищика Бориса Йосиповича на посаду професора кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики Нора В.Т., який повідомив, що кафедрою рекомендовано на 

посаду професора кафедри Когутича Івана Івановича (витяг з протоколу 

засідання кафедри додано). Проф. Нор В.Т. звернувся до Вченої ради з 

клопотанням рекомендувати Вченій раді університету обрати Когутича Івана 

Івановича на посаду професора кафедри кримінального процесу та 

криміналістики. 

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

Голосували: “за” – 25, “проти” – немає, “утримались” – немає. 



УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді Львівського університету 

обрати Когутича Івана Івановича на посаду професора кафедри 

кримінального процесу та криміналістики. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри конституційного права Гураля 

П.Ф., який повідомив, що кафедрою рекомендовано на посаду професора 

кафедри Рабіновича Сергія Петровича (витяг з протоколу засідання кафедри 

додано). Проф. Гураль П.Ф. звернувся до Вченої ради з клопотанням 

рекомендувати Вченій раді університету обрати Рабіновича Сергія 

Петровича на посаду професора кафедри конституційного права. 

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

Голосували: “за” – 25, “проти” – немає, “утримались” – немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді Львівського університету 

обрати Рабіновича Сергія Петровича на посаду професора кафедри 

конституційного права. 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради             доц. Різник С. В. 

 

 

 


