ПРОТОКОЛ № 14
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
30 грудня 2020 року

м. Львів

Присутні: 30 членів Вченої ради
Порядок денний:
1.
Звіти голів екзаменаційних комісій
2.
Затвердження переліку вибіркових дисциплін для освітнього ступеня
«бакалавр» та «магістр»
3.
Про присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Бедрію М.М.
4.
Про присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. МорякПротопоповій Х.М.
5.
Різне.
1. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 проф. Нора В.Т. про результати
роботи Екзаменаційної комісії № 1 з прийому кваліфікаційних іспитів та
захисту кваліфікаційних робіт студентами юридичного факультету на
здобуття освітнього рівня «Магістр» в період з 1 по 30 грудня 2020 року.
Звіт додається.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г.,
проф. Дякович М.М., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» -немає.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 1 проф.
Нора В.Т. про результати роботи Екзаменаційної комісії № 1 з прийому
кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт студентами
юридичного факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період з
1 по 30 грудня 2020 року.
1.2. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 проф. Якубівського І.Є. про
результати роботи Екзаменаційної комісії № 2 з прийому кваліфікаційних
іспитів та захисту кваліфікаційних робіт студентами юридичного
факультету на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період з 1 по 30
грудня 2020 року. Звіт додається.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г.,
проф. Дякович М.М., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» -немає.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії № 2 проф.
Якубівського І.Є. про результати роботи Екзаменаційної комісії № 2 з
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прийому кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт
студентами юридичного факультету на здобуття освітнього рівня
«Магістр» в період з 1 по 30 грудня 2020 року.
1.3. Звіт голови Екзаменаційної комісії № 3 доц. Раданович Н.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 з 1 по 30 грудня
2020 року. Звіт додається.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Богдан Й.Г.,
проф. Дякович М.М., проф. Яворська О.С.
Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії
доц. Раданович Н.М. про результати роботи Екзаменаційної комісії
прийому кваліфікаційних іспитів та захисту кваліфікаційних
студентами юридичного факультету на здобуття освітнього
«Магістр» в період з 1 по 30 грудня 2020 року.
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2.
СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету
доц. Мочульську М.Є., яка повідомила членів Вченої ради про подані
кафедрами юридичного факультету вибіркові дисципліни для студентів
освітнього ступеня «бакалавр» та запропонувала затвердити перелік таких
вибіркових дисциплін. Перелік вибіркових дисциплін додається.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Гураль П.Ф.,
проф. Бойко І.Й., проф. Кобилецький М.М., доц. Богдан Й.Г.,
доц. Стецик Н.В., проф. Яворська О.С., проф. Кіселичник В.П.
Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; «утримались» - немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити перелік вибіркових дисциплін для студентів
освітнього ступеня «бакалавр».
3. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П.,
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. Бедрію М.М.
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. Бедрію М.М. приймати шляхом
відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени
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Вченої ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання
доцента к.ю.н. Бедрію М.М. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 30; «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. Бедрію М.М.
4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави і права, політикоправових учень проф. Бойка І. Й., 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. Моряк-Протопоповій Х.М.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Моряк-Протопоповій Х.М.
приймати шляхом відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі
присутні члени Вченої ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння
вченого звання доцента к.ю.н. Моряк-Протопоповій Х.М. проводити
відкрито.
Результати голосування: «за» – 30; «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. Моряк-Протопоповій Х.М.
5.1.
СЛУХАЛИ:
Завідувача
кафедри
конституційного
права,
проф. Гураля П.Ф., який звернувся до Вченої ради юридичного факультету
з клопотанням про затвердження теми дисертаційного дослідження на
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 Право аспіранту кафедри Демчині Я.Р. у такому формулюванні:
«Конституційне-правове забезпечення національної безпеки та оборони
України».
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Кіселичник В.П.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранту
кафедри конституційного права Демчині Я.Р. на здобуття освітньонаукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»,
сформулювавши
її
наступним
чином:
«Конституційне-правове
забезпечення національної безпеки та оборони України».
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5.2.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права,
проф. Косовича В.М., який звернувся з клопотанням надати академічну
відпустку аспірантці кафедри Головчак Я.В. на період з 01.01.2021 р. по
31.12.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри теорії та
філософії права Головчак Я.В. на період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. у
зв’язку з сімейними обставинами.
5.3. СЛУХАЛИ:
Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студента 5
курсу групи ЮРД-52 Бабія М.А. з проханням про дозвіл на відвідування
навчання протягом II семестру 5 курсу 2020-2021 н.р. за індивідуальним
графіком у зв’язку з навчанням в Уппсальському університеті, Швеція, в
рамках програми студентського обміну Erasmus+.
Участь з обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студенту 5 курсу групи ЮРД-52 Бабію М.А. на
відвідування навчання протягом II семестру 5 курсу 2020-2021 н.р. за
індивідуальним графіком у зв’язку з навчанням в Уппсальському
університеті, Швеція.
5.4.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права,
проф. Косовича В.М., який звернувся з клопотанням надати академічну
відпустку аспірантці кафедри Держипільській А.М. на період з 01.01.2021
р. по 31.12.2021 р. у зв’язку з сімейними обставинами.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Стецик Н.В.
Результати голосування: «за» – 30; «проти» – немає; «утримались» – немає.
УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри теорії та
філософії права Держипільській А.М. на період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021
р. у зв’язку з сімейними обставинами.
Голова Вченої ради

проф. Бурдін В. М.

Секретар Вченої ради

доц. Денькович О.І.
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