
ПРОТОКОЛ № 26 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

30 серпня 2018 року       м. Львів 

 

Присутні: 23 члени Вченої ради (реєстраційний листок додається) 

 

Порядок денний: 

1. Звіти аспірантів 

2. Про набір студентів на юридичний факультет у 2018 році 

3. Про готовність кафедр до нового навчального року 

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. 

Доц. кафедри конституційного права Різника С. В. який повідомив 

про атестованих кафедрою аспірантів. Звіти додаються. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Марін О. К., Рабінович П.М. 

Результати голосування: «за» - 23; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: звіти аспірантів затвердити. 

2.1. СЛУХАЛИ: декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В.М., 

який доповів про набір студентів на юридичний факультет у 2018 році. 

Повідомив про перебіг та особливсоті вступної кампанії, її кількісні та якісні 

показники.  

Участь в обговоренні взяли: проф. Тищик Б.Й., доц. Богдан І.Й. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

3.1. СЛУХАЛИ:  



Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, проф. 

Нора В.Т., який повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, 

витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

який повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, проф. 

Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедра до нового навчального року 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

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

Маркіна І. В., який повідомив, що кафедра до нового навчального року 

готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається. 

Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

нового навчального року готова, витяг із протоколу засідання кафедри 

додається. 

Доцента кафедри конституційного права, доц. Різника С. В., який 

повідомив, що кафедра до нового навчального року готова, витяг із 

протоколу засідання кафедри додається. 

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

Результати голосування: «за» - 23; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

визнати кафедри юридичного факультету готовими до нового навчального 

року. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: доц. Різника С. В., який запропонував відрядити, на 

період з 03 вересня 2018 року по 18 січня 2019 року, студентку 4-го курсу 

юридичного факультету Каляндрук С.Т. на навчання до Університету 

Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін за програмою «Еразмус+».  

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

УХВАЛИЛИ: відрядити, на період з 03 вересня 2018 року по 18 січня 

2019 року, студентку 4-го курсу юридичного факультету Каляндрук С.Т. на 

http://law.lnu.edu.ua/department/intelektualnoji-vlasnosti-ta-korporatyvnoho-prava
http://law.lnu.edu.ua/department/intelektualnoji-vlasnosti-ta-korporatyvnoho-prava


навчання до Університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін за програмою 

«Еразмус+». 

 

 

Голова Вченої ради                                         Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради               Різник С. В. 

 
 


