ПРОТОКОЛ № 17
засідання Вченої ради юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
6 квітня 2021 року

м. Львів

Присутні: 31 член Вченої ради
Порядок денний:
1.
Про результати практики студентів 3 і 4 курсів (доповідають голови
комісій).
2.
Про затвердження освітньої програми для другого (магістерського)
рівня освіти.
3.
Про затвердження навчальних та робочих навчальних планів для
другого (магістерського) рівня освіти.
4.
Затвердження переліку загальноуніверситетських вибіркових
дисциплін для другого (магістерського) рівня освіти.
5.
Про результати опитування студентів 3-го та 4-го курсів юридичного
факультету щодо якості освіти на юридичному факультеті.
6.
Про звернення до Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка з поданням про
присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Грущинській Н.І.,
к.ю.н. Мочульській М.Є., к.ю.н. Чорненькому В.І., к.ю.н. Войнарович А.Б.
7.
Про результати опитування студентів 4-го курсу та 1-го курсу
магістратури щодо освітньої програми для другого (магістерського) рівня
освіти.
8.
Про затвердження періоду проходження практики студентами групи
1-го курсу другого (магістерського) рівня освіти спеціалізації «Юридичне
забезпечення європейської інтеграції України».
9.
Про
затвердження
додаткової
програми
для
складання
кандидатського іспиту аспірантці кафедри адміністративного та
фінансового права Куманській-Нор О.П.
10. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт голови Комісії № 3/1 доц. Бориславського Л.В., який
проінформував Вчену раду про результати проходження навчальної
практики студентами 3 курсу освітнього ступеня «бакалавр», а також
результати її захисту у відповідній комісії.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
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УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 3 курсу освітнього ступеня
«бакалавр», а також результати її захисту у комісії № 3/1.
1.2. Звіт голови Комісії № 3/2 проф. Кобилецького М.М., який
проінформував Вчену раду про результати проходження навчальної
практики студентами 3 курсу освітнього ступеня «бакалавр», а також
результати її захисту у комісії № 3/2.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 3 курсу освітнього ступеня
«бакалавр», а також результати її захисту у комісії № 3/2.
1.3. Звіт голови Комісії № 4/1 доц. Богдана Й.Г., який
проінформував Вчену раду про результати проходження навчальної
практики студентами 4 курсу освітнього ступеня «бакалавр», а також
результати її захисту у комісії № 4/1.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 4 курсу освітнього ступеня
«бакалавр», а також результати її захисту у комісії № 4/1.
1.4. Звіт голови Комісії № 4/2 доц. Фігурського В.М., який
проінформував Вчену раду про результати проходження навчальної
практики студентами 4 курсу освітнього ступеня «бакалавр», а також
результати її захисту у комісії № 4/2.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 4 курсу освітнього ступеня
«бакалавр», а також результати її захисту у комісії № 4/2.
1.5. Звіт голови Комісії № 4/3 доц. Шпуганич І.І., яка
проінформувала Вчену раду про результати проходження навчальної
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практики студентами 4 курсу освітнього ступеня «бакалавр», а також
результати її захисту у комісії № 4/3.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 4 курсу освітнього ступеня
«бакалавр», а також результати її захисту у комісії № 4/3.
1.6. Звіт голови Комісії № 4/4 проф. Пилипенка П.Д., який
проінформував Вчену раду про результати проходження навчальної
практики студентами 4 курсу освітнього ступеня «бакалавр», а також
результати її захисту у комісії № 4/4.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 4 курсу освітнього ступеня
«бакалавр», а також результати її захисту у комісії № 4/4.
1.7. Звіт заступника декана юридичного факультету доц.
Павлишина А.А., який проінформував Вчену раду про результати
проходження навчальної практики студентами 3-го і 4-го курсів освітнього
ступеня «бакалавр» заочної форми навчання, а також результати її захисту
у комісії.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати
проходження навчальної практики студентами 3-го і 4-го курсів освітнього
ступеня «бакалавр» заочної форми навчання, а також результати її захисту.
2.
СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка представила для затвердження Вченій раді
юридичного факультету освітню програму для другого (магістерського)
рівня освіти. Доповідач наголосила, що подана освітня програма
розроблена у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю
081 «Право», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України
від 17.08.2020 року № 1053. Вона ґрунтується на компетентнісно
орієнтованому підході та акценті на практичній складовій. Освітня
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програма розроблена з урахуванням думки усіх кафедр факультету та
результатів опитування студентів. Усі члени Вченої ради юридичного
факультету заздалегідь мали можливість ознайомитись з програмою та її
складовими.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., який високо оцінив
якість проведеної адміністрацією факультету роботи та підтримав
концепцію освітньої програми для другого (магістерського) рівня освіти;
проф. Пилипенко П.Д., який приєднався до позиції інших членів Вченої
ради про те, що освітня програма для другого (магістерського) рівня
освіти є унікальною за своїм наповненням, враховує вимоги чинного
законодавства та роботодавців до фахівців у галузі права.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити
(магістерського) рівня освіти.

освітню

програму

для

другого

3.1.
СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка представила для затвердження Вченій раді
юридичного факультету навчальний план та робочий навчальний план на
2021-2022 н.р. для підготовки студентів денної форми навчання, які будуть
зараховані у 2021 році на юридичний факультет для навчання за другим
(магістерським) рівнем освіти (навчальний план та робочий навчальний
план додаються).
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Пилипенко П.Д.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: 1) затвердити навчальний план та робочий навчальний
план на 2021-2022 н.р. для підготовки студентів денної форми навчання,
які будуть зараховані у 2021 році на юридичний факультет для навчання за
другим (магістерським) рівнем освіти; 2) внести клопотання до Вченої
Ради Львівського національного університету ім. Івана Франка про
затвердження навчального плану та робочого навчального плану на 20212022 н.р. для підготовки студентів денної форми навчання, які будуть
зараховані у 2021 році на юридичний факультет для навчання за другим
(магістерським) рівнем освіти.
3.2. СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка проінформувала Вчену раду про необхідність
внесення змін до навчального плану підготовки студентів деннної форми
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навчання за 2020 р. за ОС магістр (за яким будуть навчаютися студенти
другого курсу);
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.,
проф. Пилипенко П.Д.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ:
1) Внести зміни до робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р. для
спеціальності 081 право на другому курсі (ОС магістр):у зв’язку із
приведенням навчального плану у відповідність до стандарту
спеціальності 081 Право ОС Магістр (2020 року)
- вилучити випусковий атестаційний іспит та виконання магістерської
дипломної роботи
- збільшити кількість кредитів(годин) практики з 12(360) до 30(900),
структурувавши її наступним чином:
o 15 кредитів (450 год.) – виробнича практика (форма звітності
диференційований залік);
o 7,5 кредитів (225 год.) – юридична (клінічна) практика з аудиторною
роботою (90 год.) та формою звітності диференційований залік;
o 7,5 кредитів (225 год.) – написання магістерського інноваційного
проекту;
- ввести університетський підсумковий контроль у формі захисту
магістерського інноваційного проекту та комплексного підсумкового
іспиту з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної
підготовки.
2) Схвалити робочі навчальні плани підготовки студентів денної форми
навчання у 2020-2021 н.р. за ОС магістр.
3) Просити Вчену Раду університету затвердити навчальний план
підготовки студентів юридичного факультету за освітнім ступенем
магістр освітньо-професійною програмою Право.
4.
СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка повідомила членів Вченої ради про подані
кафедрами юридичного факультету загальноуніверситетські вибіркові
навчальні дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти
та запропонувала звернутися до Вченої ради університету з клопотанням
про затвердження переліку таких вибіркових дисциплін.
Перелік
дисциплін було надіслано членам Вченої ради заздалегідь на електронні
скриньки.
Участь
в
обговоренні
взяли:
проф.
Нор
В.Т.,
проф. Кобилецький М.М., проф. Бурдін В.М.
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Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради університету з
клопотанням про затвердження переліку загальноуніверситетських
вибіркових навчальних дисциплін для студентів другого (магістерського)
рівня освіти, які запропоновані викладачами юридичного факультету.
5.
СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є. та Голову Студентської ради юридичного
факультету Панасюк М.В., які повідомили Вчену раду про результати
опитування студентів 3-го та 4-го курсів щодо якості освіти на
юридичному
факультеті.
Результати
опитування
доповідачі
продемонстрували членам Вченої ради на моніторі, а також розіслали на
електронні скриньки кафедр факультету.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Бурдін В.М.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати
опитування студентів 3-го та 4-го курсів щодо якості освіти на
юридичному факультеті.
6.1. 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 доцентці кафедри, к.ю.н. Грущинській Н.І.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
вченого звання доцента к.ю.н. Грущинській Н.І. приймати шляхом
відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени
Вченої ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання
доцента к.ю.н. Грущинській Н.І. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента
доцентці
кафедри
цивільного
права
та
процесу,
к.ю.н. Грущинській Н.І.
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6.2.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права,
проф. Гураля П.Ф., 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 доцентці кафедри, к.ю.н. Мочульській М.Є.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Нор В.Т.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
вченого звання доцента к.ю.н. Мочульській М.Є. приймати шляхом
відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени
Вченої ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання
доцента к.ю.н. Мочульській М.Є. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента
доцентці
кафедри
конституційного
права, к.ю.н. Мочульській М.Є.
6.3.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри конституційного права,
проф. Гураля П.Ф., 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 доценту кафедри, к.ю.н. Чорненькому В.І.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Косович В.М.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
вченого звання доцента к.ю.н. Чорненькому В.І. приймати шляхом
відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени
Вченої ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання
доцента к.ю.н. Чорненькому В.І. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента доценту кафедри конституційного права, к.ю.н. Чорненькому В.І.
6.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та
криміналістики, проф. Нора В.Т., 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 доцентці кафедри, к.ю.н. Войнарович А.Б.

7

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., доц. Павлишин А.А.
Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння
вченого звання доцента к.ю.н. Войнарович А.Б. приймати шляхом
відкритого голосування. Пропозицію підтримали усі присутні члени
Вченої ради. Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання
доцента к.ю.н. Войнарович А.Б. проводити відкрито.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання
доцента
доцентці
кафедри
кримінального
процесу
та
криміналістики, к.ю.н. Войнарович А.Б.
7.
СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка повідомила Вченій раді результати опитування
студентів 4-го курсу та 1-го курсу магістратури щодо освітньої програми
для другого (магістерського) рівня освіти. Доповідачка звернула увагу,
що за результатами опитування студенти підтримали необхідність
вивчення англійської правничої мови як обов’язкової дисципліни на
другому (магістерському) рівні вищої освіти, написання процесуальних
документів як форму контрольних заходів, розв’язання кейсів як основний
метод викладання, одноголосно підтримали необхідність запровадження
практичного курсу для освоєння знань та вмінь складання процесуальних
документів з основних галузей права, викладачами якого будуть
практикуючі юристи.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Гураль П.Ф.,
проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати
опитування студентів 4-го курсу та 1-го курсу магістратури щодо освітньої
програми для другого (магістерського) рівня освіти.
8.
СЛУХАЛИ:
Заступника декана юридичного факультету,
доц. Мочульську М.Є., яка запропонувала Вченій раді затвердити
студентам 1-го курсу другого (магістерського) рівня освіти спеціалізації
«Юридичне забезпечення європейської інтеграції України» денної форми
навчання період проходження практики з 14 червня по 23 серпня 2021
року.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В. М., проф. Нор В.Т.
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Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ:
затвердити студентами 1-го курсу другого
(магістерського) рівня освіти спеціалізації «Юридичне забезпечення
європейської інтеграції України» денної форми навчання період
проходження практики з 14 червня по 23 серпня 2021 року.
9.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та
фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який вніс до Вченої ради
юридичного факультету клопотання про затвердження додаткової
програми для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.07
— адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
аспірантці кафедри адміністративного та фінансового права КуманськійНор О.П.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: затвердити додаткову програму для складання
кандидатського іспиту аспірантці кафедри адміністративного та
фінансового права Куманській-Нор О.П.
10.1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права,
проф. Пилипенка П.Д., який повідомив Вчену раду юридичного
факультету про надходження заяви професора кафедри Синчук С.М. з
клопотанням про скерування її на проходження дистанційного он-лайн
стажування за програмою «Scientific activity and development of high
education in the discipline of legal science from a national and international
perspective» на період з 11 травня по 21 червня 2021 року та затвердження
програми цього стажування.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Синчук С.М.,
проф. Нор В.Т.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: скерувати професора кафедри соціального права
Синчук С.М. на проходження дистанційного он-лайн стажування за
програмою «Scientific activity and development of high education in the
discipline of legal science from a national and international perspective» на
період з 11 травня по 21 червня 2021 року та затвердити програму цього
стажування.
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10.2.
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права,
проф. Пилипенка П.Д., який звернувся з клопотанням надати академічну
відпустку аспірантці 3-го року навчання Костик Соломії Олегівні на
період з 07.04.2021 р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого
характеру.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри
соціального права 3-го року навчання Костик Соломії Олегівні на період з
07.04.2021 р. по 28.02.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого
характеру.
10.3.
СЛУХАЛИ:
Декана
юридичного
факультету,
проф. Бурдіна В.М., який вніс до Вченої ради юридичного факультету
клопотання про звернення до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням про нагородження з нагоди 360річчя ЛНУ імені Івана Франка грамотою Верховної Ради України к.ю.н.,
доцента кафедри конституційного права Бориславського Л.В. та грамотою
Міністерства освіти України к.ю.н., доцента кафедри соціального права
Бурака В.Я.
Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Пилипенко П.Д.
Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» немає.
УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного
університету ім. І. Франка з поданням про нагородження з нагоди 360річчя ЛНУ імені Івана Франка грамотою Верховної Ради України к.ю.н.,
доцента кафедри конституційного права Бориславського Л.В. та грамотою
Міністерства освіти України к.ю.н., доцента кафедри соціального права
Бурака В.Я.
10.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального права та
кримінології, доц. Маркіна В.І., який звернувся з клопотанням надати
академічну відпустку аспірантці 3-го року навчання Бурачинській Ю. на
період з 01.05.2021 р. по 30.04.2022 р. у зв’язку з обставинами особистого
характеру.
Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М.
Результати голосування: «за» – 31; «проти» – немає; «утримались» –
немає.
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УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри
кримінального права та кримінології 3-го року навчання Бурачинській Ю.
на період з 01.05.2021 р. по 30.04.2022 р. у зв’язку з обставинами
особистого характеру.

Голова Вченої ради

проф. Бурдін В. М.

Секретар Вченої ради

доц. Денькович О.І.
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