
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

29 травня 2018 року       м. Львів 

 

Присутні: 25 членів Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Порядок денний: 

1. Звіти аспірантів 3-4 років навчання; 

2. Про готовність кафедр до літньої екзаменаційної сесії; 

3. Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедр соціального 

права та основ права; 

4. Різне. 

 1.1. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти 

додаються. 

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

повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти додаються. 

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

який повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти додаються. 

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

який повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти додаються. 

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

повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти додаються. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

кафедрою аспірантів. Звіти додаються. 
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Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. 

Звіти додаються. 

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

Маркіна В., який повідомив про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти 

додаються. 

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

Нор В.Т., проф. Рабінович П.М. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти аспірантів затвердити. 

 1.2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри цивільного права і процесу 

проф. Коссака В. М., який доповів, що аспірантка кафедри Цицюрська Ю. К. 

не була атестована кафедрою у зв’язку із подачею заяви про відрахування з 

аспірантури; завідувач кафедри адміністративного та фінансового права 

проф. Кобилецький М. М. доповів, що аспірант кафедри Стефанський Р. З. не 

був атестований кафедрою у зв’язку із невиконанням індивідуального плану 

аспіранта; завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики 

проф. Нор В. Т.  доповів, що аспірантка кафедри Кордіяка Т. В. не була 

атестована кафедрою у зв’язку із подачею заяви про відрахування з 

аспірантури. 

УХВАЛИЛИ: відрахувати з аспірантури аспірантів Цицюрську Ю. К., 

Стефанського Р. З. та Кордіяку Т. В.  

 

2.1. СЛУХАЛИ:  

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 



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

повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної 

сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

Маріна О.М., який повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила, що кафедра до 

літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

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

повідомив, що кафедра до літньої екзаменаційної сесії готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Марін О. К. 
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УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

визнати кафедри юридичного факультету готовими до нового навчального 

року. 

 

3. 1.  СЛУХАЛИ: Голову комісії проф. Гураля П.Ф., який доповів про 

стан навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

соціального права. Звіт додається. 

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

немає. 

Ухвалили: затвердити звіт про навчально-методичну, наукову та 

виховну роботу кафедри соціального права. 

3. 2.  СЛУХАЛИ: Голову комісії проф. Нора В.Т., який доповів про 

стан навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри основ 

права. Звіт додається. 

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

немає. 

Ухвалили: затвердити звіт про навчально-методичну, наукову та 

виховну роботу кафедри основ права. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: проф. Бойка І. Й., який звернувася з клопотанням про 

надання згоди Вченою радою на закордонне відрядження в межах 

академічної мобільності доц. Коваля А. в Український вільний університет 

(м. Мюнхен) з 03 червня 2018 року по 27 червня 2018 року.  

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

підтримали. 

УХВАЛИЛИ: надати згоду на закордонне відрядження в межах 

академічної мобільності доц. Коваля А. в Український вільний університет 

(м. Мюнхен) з 03 червня 2018 року по 27 червня 2018 року.  

4.2. СЛУХАЛИ: проф. Коссака В. М., який звернувася з клопотанням 

про надання згоди Вченою радою на закордонне відрядження доц. Квіт Н. в 



Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана (м. Мюнхен) з 01 

червня 2018 року по 31 липня 2018 року.  

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

Рабінович П.М. Клопотання підтримали. 

УХВАЛИЛИ: надати згоду на закордонне відрядження доц. Квіт Н. в 

Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана (м. Мюнхен) з 01 

червня 2018 року по 31 липня 2018 року.  

 

 

 

Заступник голови Вченої ради                  Косович В. М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 

 

 


