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ПРОТОКОЛ № 16 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

1 березня 2021 року                                                                   м. Львів 

 

Присутні:  28 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1.Про затвердження результатів рейтингування викладачів юридичного 

факультету. 

2.Про затвердження робочих навчальних планів для освітнього ступеня 

«бакалавр». 

3.Про створення комісії щодо оцінки стану навчально-методичної, 

наукової та виховної роботи кафедри конституційного права. 

4.Про навчально-методичну, наукову та виховну роботу кафедри теорії і 

філософії права. 

5.Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету 

доц. Стецика Н. В., який представив Вченій раді результати оцінювання 

роботи викладачів кафедр за 2020 рік та подав для затвердження Вченій 

раді узагальнені результати рейтингування викладачів юридичного 

факультету за 2020 рік, проведеного на виконання Розпорядження декана 

юридичного факультету від 26 січня 2021 року. 

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

Яворська О.С. 

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 1. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома результати оцінювання роботи 

викладачів кафедр за 2020 рік та затвердити узагальнені результати 

рейтингу викладачів юридичного факультету за 2020 рік. 

 

2.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка проінформувала Вчену раду про необхідність:  

-  внести зміни до навчального плану підготовки студентів денної 

форми навчання за 2018 р. за ОС бакалавр (за яким будуть навчатися 

студенти четвертого курсу); 

- затвердити   робочих навчальних планів підготовки студентів денної 

форми навчання у 2021-2022 н.р. за ОС бакалавр. 

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

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 
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УХВАЛИЛИ:  

1) Внести зміни до робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р. для 

спеціальності 081 право на четвертому курсі (ОС бакалавр): 

-змінити назву дисципліни «Етика (загальна і професійна)» та 

«Професійна етика юриста» 

-в робочому навчальному плані з навчальної дисципліни 

«Криміналістика» у 7 семестрі 26 год. лабораторних перевести у 

практичні; 

-в робочому навчальному плані з навчальної дисципліни 

«Прокурорське право» 26 год. лабораторних занять перевести у практичні;  

-в робочому навчальному плані у 8 семестрі змінити(уточнити) базу 

проходження навчальної практики з «Навчальна практика (суд, 

прокуратура, адвокатура, юрслужби підприємств, установ, організацій, 

нотаріат)» на «Навчальна практика (судові та правоохоронні органи, 

прокуратура, адвокатура, нотаріат, юрслужби підприємств, установ чи 

організацій)»; 

-в робочому навчальному плані з вибіркової навчальної дисципліни 

«Земельне право» у 7 семестрі перевести практичні у лабораторні (32 

год.); 

-ввести в цикл вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки наступні дисципліни із такою кількістю годин:  

o «Ефективна аргументація в кримінальному праві» (7 семестр, 4,5 

кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності 

«залік»);  

o«Провадження у справах про адміністративні правопорушення» (7 

семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма 

звітності «залік»);  

o «Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу» 

(7 семестр, 4,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на тиждень; 

форма звітності «залік»);  

o «Англійська юридична мова» (7 та 8 семестри, 4,5 та 3,5 кредити, 3 

год. практичних на тиждень; форма звітності «залік» в кожному семестрі); 

o«Порівняльне корпоративне право» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. 

лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік») 
o«Енергетичне право» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. 

практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o «Критичне юридичне мислення» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. 

лекцій та 2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  

o«Трансферне ціноутворення» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 

2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік»);  
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o «Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний 

аспекти» (8 семестр, 3,5 кредити, 1 год. лекцій та 2 год. практичних на 

тиждень; форма звітності «залік»);  

-перенести з 8 на 7 семестр вибіркову дисципліну «Юридична 

психологія» зі збільшенням кількості кредитів з 3,5 до 4,5 (1 год. лекцій та 

2 год. практичних на тиждень; форма звітності «залік») 

 

2)Затвердити робочі навчальні плани підготовки студентів денної 

форми навчання у 2021-2022 н.р. за ОС бакалавр. 

3) Внести клопотання до Вченої Ради університету про затвердження 

навчальних планів підготовки студентів денної форми навчання 

юридичного факультету за освітньо-професійною програмою бакалавра у 

2021-2022 н.р. 

 

3.  СЛУХАЛИ: Проф. Бурдіна В.М., який запропонував провести 

оцінку стану навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

конституційного права, для чого створити відповідну комісію у складі 

проф. Бойка І.Й, проф. Яворської О.С., проф. Когутича І.І., студентки 

Панасюк М.В. Про результати оцінки роботи кафедри заслухати на 

наступній Вченій раді. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Кобилецький М.М. 

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ: провести оцінку стану навчально-методичної, наукової 

та виховної роботи кафедри конституційного права, для чого створити 

відповідну комісію у складі проф. Бойка І.Й, проф. Яворської О.С., проф. 

Когутича І.І., студентки Панасюк М.В. Звіт комісії заслухати на наступній 

Вченій раді. 

 

4.  СЛУХАЛИ: Голову комісії проф. Кобилецького М.М., який доповів 

про стан навчально-методичної, наукової та виховної роботи кафедри 

теорії та філософії права.  Звіт додається.   За результатами роботи комісії 

проф. Кобилецький М.М. подав на затвердження Вченої ради проект 

Ухвали про оцінку стану навчально-методичної, наукової та виховної 

роботи кафедри теорії та філософії права. 

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

проф. Нор В.Т. 

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ:  взяти до відома інформацію про навчально-методичну, 

наукову та виховну роботу кафедри теорії та філософії права та затвердити 
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Ухвалу про оцінку стану навчально-методичної, наукової та виховної 

роботи кафедри теорії та філософії права (додається). 

 

5.1.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри теорії та філософії права, 

проф. Косовича В. М., який поінформував членів Вченої ради про 

надходження заяви доцента кафедри теорії та філософії права Стецика 

Назарія Володимировича про надання згоди на проходження наукового 

стажування в Університеті Нотр Даму, штат Індіана, США (University of 

Notre Dame - Law School, Notre Dame, IN) у період з 01 квітня по 30 червня 

2021 року.  Стецик Н. В. отримав стипендію уряду США для проведення 

досліджень за Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта на 

факультеті права Університету Нотр-Дам, штат Індіана, США ( University 

of Notre Dame - Law School, Notre Dame, IN) упродовж дев'яти місяців з 01 

квітня до 31 грудня 2021 року. 

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

проф. Коссак В. М., проф. Яворська О. С. 

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати згоду доценту кафедри теорії та філософії права 

Стецику Назарію Володимировичу на проходження наукового стажування 

в Університеті Нотр Даму, штат Індіана, США (University of Notre Dame - 

Law School, Notre Dame, IN) у період з 01 квітня по 30 червня 2021 року за 

Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта. 

 

5.2.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який звернувся з 

клопотанням надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

Славній Є.О. на період з 01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з 

сімейними обставинами. 

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

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

адміністративного та фінансового права Славній Є.О. на період з 

01.03.2021 р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

5.3.  СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету 

проф. Бурдіна В.М., який звернувся з клопотанням продовжити 

академічну відпустку аспіранту 3-го року денної форми навчання кафедри 

інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права 
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Петріву М.В. на період з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. у зв’язку з 

обставинами особистого характеру. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. 

Результати голосування:  «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: продовжити академічну відпустку аспіранту 3-го року 

денної форми навчання кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права Петріву М.В. на період з 

01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого 

характеру. 

 

5.4.  СЛУХАЛИ:  Декана юридичного факультету, 

проф. Бурдіна В.М., який повідомив про надходження заяви студентки 1 

курсу ОС «Магістр» денної форми навчання групи ЮРДМ-1Вс 

Ковпак Д.П. з проханням про дозвіл на відвідування навчання у ІІ семестрі 

2020-2021 навчального року за індивідуальним графіком за станом 

здоров’я.    

Участь з обговоренні взяли: проф. Нор В.Т. 

Результати голосування: «за» – 28; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: надати дозвіл студентці 1 курсу ОС «Магістр» денної 

форми навчання групи ЮРДМ-1Вс Ковпак Д.П. з проханням про дозвіл на 

відвідування навчання у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року за 

індивідуальним графіком за станом здоров’я. 

 

5.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права 

проф. Гураля П. Ф., який повідомив Вчену раду про надходження заяви 

від аспірантки кафедри конституційного права Никорак О.І. з інформацією 

про її намір піти у творчу відпустку з основного місця роботи для 

завершення дисертаційного дослідження. Проф. Гураль П. Ф. звернувся до 

Вченої ради з клопотанням підтримати заяву аспірантки Никорак О. І. 

щодо надання їй творчої відпустки за основним місцем роботи в 

установленому законом порядку.  

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

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: підтримати заяву аспірантки Никорак О. І. щодо 

надання їй творчої відпустки за основним місцем роботи в установленому 

законом порядку. 
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5.6.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка звернулась до Вченої ради з клопотанням 

затвердити програму вступного випробування з права для здобуття 

освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 081 “Право” на основі 

«молодшого бакалавра». 

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

Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  затвердити програму вступного випробування з права 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 081 “Право” на 

основі «молодшого бакалавра». 

 
 

 

Голова Вченої ради                                                          проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                                                     доц. Денькович О.І. 
 


