
ПРОТОКОЛ № 31 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

26 грудня 2018 року       м. Львів 

 

 

Присутні: 23 члени Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій. 

2. Затвердження переліку вибіркових дисциплін для освітнього ступеня 

«бакалвр». 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  

1.1. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 професора Нора В. Т. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії № 1 з прийому державних іспитів 

та захисту магістерських робіт студентами юридичного факультету на 

здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 3-21 грудня 2018 року. Звіт 

додається. 

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

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 професора 

Нора В. Т. про результати роботи Екзаменаційної комісії з прийому 

державних іспитів та захисту магістерських робіт студентами юридичного 

факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 3-21 грудня 2018 

року. 

 1.2. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 професора Герц А. А. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії № 2 з прийому державних іспитів 

та захисту магістерських робіт студентами юридичного факультету на 

здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 3-21 грудня 2018 року. Звіт 

додається. 



Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Пилипенко П. Д. 

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 професора 

Герц А. А. про результати роботи Екзаменаційної комісії № 2 з прийому 

державних іспитів та захисту магістерських робіт студентами юридичного 

факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 3-21 грудня 2018 

року.  

1.3. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 3 професора Косовича В. М. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії № 3 з прийому державних іспитів 

та захисту магістерських робіт студентами юридичного факультету на 

здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 3-21 грудня 2018 року. Звіт 

додається. 

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

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

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 3 професора 

Косовича В. М. про результати роботи Екзаменаційної комісії з прийому 

державних іспитів та захисту магістерських робіт студентами юридичного 

факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 3-21 грудня 2018 

року. 

 

2. Доц. Маріна О. К., який повідомив членів Вченої ради про подані 

кафедрами юридичного факультету вибіркові дисципліни для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр» та запропонував затвердити перелік 

вибіркових дисциплін. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Пилипенко П. Д., 

проф. Гураль П. Ф., Заяць Я. А. 

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

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік вибіркових дисциплін для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр». 

 



3.1.Проф. Косовича В. М., який запропонував Вченій раді затвердити перелік 

заходів з відзначення історично-значущого внеску колишнього студента 

юридичного факультету Львівського університету Герша Лаутерпахта. 

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

Рабінович П. М., проф. Пилипенко П. Д., проф. Нор В. Т. 

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

УХВАЛИЛИ: запропонувати кафедрі теорії та філософії права забезпечити 

реалізацію частини запропонованих заходів. Звернутися до Ректора 

Львівського університету з пропозицією щодо встановлення меморіальної 

дошки в честь Герша Лаутерпахта. 

 

3.2. Проф. Бурдіна В. М., який повідомив про надходження заяви студентки 

групи ЮРД- м55 Нестор Анастасії Юріївни про направлення на навчання в 

університет Версаль-сен-Кантен-ан-Івелін (м. Версаль, Франція) в період 

16.01.2019 р. – 01.06.2019 р. по програмі «Еразмус+». 

Участь в обговоренні взяли: доц. Мочульська М. Є. 

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

УХВАЛИЛИ: направити на навчання в університет Версаль-сен-Кантен-ан-

Івелін (м. Версаль, Франція) в період 16.01.2019 р. – 01.06.2019 р. студентку 

групи ЮРД- м55 Нестор Анастасію Юріївну по програмі «Еразмус+». 

 

 

 

Голова Вченої ради             проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради      доц. Мочульська М. Є. 

 

 

 
 


