
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

24 грудня 2019 року       м. Львів 

 

Присутні: 29 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Звіти голів екзаменаційних комісії. 

2. Затвердження переліку вибіркових дисциплін для освітнього ступеня 

«бакалавр». 

3. Про затвердження результатів рейтингування викладачів юридичного 

факультету. 

4. Різне. 
 

1.  СЛУХАЛИ:   

1.1. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 проф. Когутича І.І. про 

результати роботи Екзаменаційної комісії № 1 з прийому кваліфікаційних 

іспитів та захисту кваліфікаційних робіт студентами юридичного факультету 

на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 2-20 грудня 2019 року. Звіт 

додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 

проф. Когутича І.І. про результати роботи Екзаменаційної комісії № 1 з 

прийому кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт 

студентами юридичного факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» 

в період 2-20 грудня 2019 року. 

 

 1.2. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 проф. Герц А. А. про результати 

роботи Екзаменаційної комісії № 2 з прийому кваліфікаційних іспитів та 

захисту кваліфікаційних робіт студентами юридичного факультету на 

здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 2-20 грудня 2019 року. Звіт 

додається. 

 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 

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

прийому кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт 

студентами юридичного факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» 

в період 2-20 грудня 2019 року.  

 



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

результати роботи Екзаменаційної комісії № 3 з прийому кваліфікаційних 

іспитів та захисту кваліфікаційних робіт студентами юридичного факультету 

на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 2-20 грудня 2019 року. Звіт 

додається. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Коссак В.М. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 3 

проф. Косовича В.М. про результати роботи Екзаменаційної комісії № 3 з 

прийому кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт 

студентами юридичного факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» 

в період 2-20 грудня 2019 року. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету 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 таких вибіркових дисциплін. 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Коссак В.М., 

доц. Стецик Н.В. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік вибіркових дисциплін для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр». 

 

3.  СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В., 

який представив для затвердження Вченій раді узагальнені результати 

рейтингу викладачів юридичного факультету у 2019 році, проведеного на 

виконання Розпорядження декана юридичного факультету № Р 45/19 від 11 

листопада 2019 року. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Коссак В.М., 

доц. Стецик Н.В. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити узагальнені результати рейтингу викладачів 

юридичного факультету у 2019 році. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету доц. Стецика Н. В., 

який повідомив Вченій раді результати перевірки на наявність плагіату 

кваліфікаційних робіт, поданих студентами юридичного факультету на 

здобуття освітнього рівня «Магістр» у 2019 році.  Перевірка проводилась за 

допомогою сервісу пошуку плагіату “Unicheck”. 

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

проф. Нор В.Т., проф. Яворська О.С., доц. Семків В.О. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 



 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати перевірки на 

наявність плагіату кваліфікаційних робіт, поданих студентами юридичного 

факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» у 2019 році та звернути 

увагу викладачів факультету на необхідність посилити контроль за 

написанням таких робіт з метою уникнення плагіату. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: заступника декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка проінформувала Вчену раду про результати 

міжнародної співпраці юридичного факультету у 2019 році. Звіт додається.  

 

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

проф. Коссак В.М. 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про міжнародну співпрацю 

юридичного факультету у 2019 році. 

 

4.3. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора доценту кафедри цивільного права та процесу д.ю.н. Герц А.А.  

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В. 

Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння 

вченого звання професора доценту кафедри цивільного права та процесу 

д.ю.н. Герц А.А. приймати шляхом відкритого голосування.  Пропозицію 

підтримали усі присутні члени Вченої ради.  Ухвалили голосування щодо 

присвоєння вченого звання професора доценту кафедри цивільного права та 

процесу д.ю.н. Герц А.А. проводити відкрито. 

 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

професора доценту кафедри цивільного права та процесу д.ю.н. Герц А.А. 

 

4.4. СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента к.ю.н. Яримович У.В. 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Кобилецький М.М. 

Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння 

присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Яримович У.В. приймати шляхом 

відкритого голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої 



ради.  Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента 

к.ю.н. Яримович У.В. проводити відкрито. 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента к.ю.н. Яримович У.В. 

 

4.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права проф. 

Косовича В. М., який доповів про стан виконання індивідуального плану 

аспірантки другого року денної форми навчання Держипільської А. М. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., доц. Стецик Н. В., проф. 

Рабінович П. М. 

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: атестувати аспірантку другого року денної форми навчання 

Держипільську А. М. 

 

4.6.  СЛУХАЛИ: завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., 

який звернувся до Вченої ради з клопотанням про затвердження звіту про 

перебування в докторантурі доцента кафедри Гончарова В. за 2018-2019 р. 

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

Результати голосування:  «за» – 29; «проти» – немає; «утримались» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  затвердити звіт про перебування в докторантурі доцента 

кафедри основ права Гончарова В. за 2018-2019 р. 

 

4.7.  СЛУХАЛИ:  Доц. Мочульську М. Є., яка запропонувала Вченій раді 

затвердити періоди проходження практики студентами другого року 

магістратури освітньо-наукового спрямування денної форми навчання: 10 

лютого – 8 березня 2020 року – науково-дослідна практика; 9 березня – 5 

квітня 2020 року – педагогічно-асистентська практика. 

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

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити періоди проходження практики студентами другого 

року магістратури освітньо-наукового спрямування денної форми навчання: 

10 лютого – 8 березня 2020 року – науково-дослідна практика; 9 березня – 5 

квітня 2020 року – педагогічно-асистентська практика. 

 

 

 

Голова Вченої ради                          проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                   доц. Денькович О.І 


