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ПРОТОКОЛ № 20 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

30 серпня 2021 року                  м. Львів 

 

Присутні:  27 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про результати вступної кампанії. 

2. Про готовність кафедр до 2020-2021 навчального року. 

3. Про затвердження результатів рейтингування викладачів 

юридичного факультету. 

4. Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В. М. 

про результати вступної кампанії на денну та заочну форми навчання на 

юридичному факультеті.  Зокрема, на I курс юридичного факультету на 

денну форму навчання у 2021 році зараховано 529 студентів, а на заочну 

форму – 23 студенти.  На денну форму на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти зараховано 203 здобувачі на денну форму навчання та 164 – 

на заочну форму навчання. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор. В. Т, проф. Яворська О.С., 

доц. Буряк В.Я., проф. Рабінович П.М., проф. Кобилецький М.М. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати вступної 

кампанії на денну та заочну форми навчання на юридичному факультеті. 

 

2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив про готовність кафедри 

до 2021-2022 навчального року. 

          Завідувача кафедри історії держави і права, політико-правових учень 

проф. Бойка І. Й., який повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 

навчального року. 

         Завідувача кафедри теорії та філософії права, проф. Косовича В.М., 

який повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 навчального року. 

         Завідувача кафедри цивільного права та процесу Коссака В.М., який 

повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 навчального року. 

          Завідувача кафедри соціального права, проф. Пилипенка П.Д., який 

повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 навчального року. 
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           Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф. Кобилецького М.М., який повідомив про готовність кафедри до 

2021-2022 навчального року. 

           Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

доц. Маркіна В.І., який повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 

навчального року. 

          Завідувача кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, проф. Яворську Л.С., яка повідомила про 

готовність кафедри до 2021-2022 навчального року. 

           Завідувача кафедри конституційного права, проф. Гураля П.Ф., який 

повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 навчального року. 

Завідувача кафедри основ права, проф. Кіселичника В.П., який 

повідомив про готовність кафедри до 2021-2022 навчального року. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 

юридичного факультету до 2021-2022 навчального року. 

 

3.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету 

доц. Шандру Р.С., який представив Вченій раді результати оцінювання 

роботи викладачів кафедр за 2020-2021 навчальний рік та подав для 

затвердження Вченій раді узагальнені результати рейтингування 

викладачів юридичного факультету за 2020-2021 навчальний рік.  

Рейтингування проводилось на виконання  Розпорядження Ректора ЛНУ 

імені Івана Франка від 16.06.2021 року № 0-57 «Про організацію 

проведення рейтингування науково-педагогічних працівників». 

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

проф. Яворська О.С. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома результати оцінювання роботи 

викладачів кафедр за 2020-2021 навчальний рік та затвердити узагальнені 

результати рейтингу викладачів юридичного факультету за 2020-2021 

навчальний рік. 

 

4.1.  СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету, проф. Бурдіна В. М., 

який проінформував Вчену раду юридичного факультету про порядок 

організації освітнього процесу на юридичному факультеті на 2021-2022 

навчальний рік. Зокрема, усі заняття для студентів 1 та 2 курсу денної 

форми навчання будуть проходити в очному форматі на юридичному 
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факультеті.  Заняття для студентів 3, 4 курсів та студентів, які навчаються 

на другому (магістерському) рівні освіти, проходитимуть в змішаному 

форматі: лекції та вибіркові навчальні дисципліни (лекції та практичні) 

онлайн, практичні та лабораторні заняття з нормативних дисциплін – очно 

на юридичному факультеті. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Нор В.Т., проф. Яворська О.С., 

проф. Пилипенко П.Д. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про порядок 

організації освітнього процесу на юридичному факультеті на 2021-2022 

навчальний рік. 

 

4.2. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який вніс до Вченої ради юридичного факультету 

клопотання про визнання результатів та затвердження звіту професора 

кафедри, д.ю.н. Синчук С.М. про 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» у період з 11 травня по 21 червня 2021 року. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М., проф. Синчук С.М., 

проф. Нор В.Т. 

Результати голосування:  «за» – 27; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: визнати результати та затвердити звіт професора 

кафедри соціального права, д.ю.н. Синчук С.М. про 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» у період з 11 травня по 21 червня 2021 року у 

обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС). 

 

4.3. СЛУХАЛИ: Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного права проф. Яворську О.С., яка внесла 

до Вченої ради юридичного факультету клопотання про визнання 

результатів та затвердження звіту доцентки кафедри к.ю.н. Гладьо Ю.О. 

про проходження дистанційного он-лайн стажування за програмою 

«Scientific activity and development of higher education in the discipline of 

legal science from a national and international perspective» у період з 11 

травня по 21 червня 2021 року. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Бурдін В.М. 
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Результати голосування:  «за» – 27; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: визнати результати та затвердити звіт доцента 

кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права к.ю.н. Гладьо Ю.О. про проходження дистанційного он-лайн 

стажування за програмою «Scientific activity and development of higher 

education in the discipline of legal science from a national and international 

perspective» у період з 11 травня по 21 червня 2021 року у обсязі 180 годин 

(6 кредитів ЄКТС). 

 

4.4. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу і 

криміналістики, проф. Нора В.Т., який повідомив Вченій раді юридичного 

факультету про надходження заяви аспіранта кафедри Сеника Т.Б. про 

надання йому академічної відпустки на період з 30.08.2021 року по 

29.08.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри 

кримінального процесу і криміналістики Сенику Т.Б. на період з 

30.08.2021 року по 29.08.2022 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

4.5.  СЛУХАЛИ: Декана юридичного факультету проф. Бурдіна В.М., 

який виступив з пропозицією висунути кандидатуру професора кафедри 

адміністративного та фінансового права, д.ю.н. Решоту В.В. на здобуття 

премії молодим ученим і дослідникам обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти 

Львівської області.   

Участь в обговоренні взяли: заступник декана юридичного 

факультету доц. Шандра Р.С., який проінформував Вчену раду про наукові 

досягнення д.ю.н. Решоти В.В. в галузі адміністративного та фінансового 

права.    

Проф. Бурдін В.М. запропонував створити лічильну комісію для 

таємного голосування, до складу якої включити:  проф. Бобечка Н.Р., 

доц. Шандру Р.С., доц. Мочульську М.Є.  

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

немає. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Протоколу № 1 засідання Лічильної 

комісії від 30 серпня 2021 року про обрання Голови Лічильної комісії. 

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



 5 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ:  затвердити Протокол № 1 засідання Лічильної комісії 

від 30 серпня 2021 року про обрання Головою Лічильної комісії 

доц. Шандри Р.С. 

 

Результати таємного голосування: «за» - 27; «проти» - немає; 

«утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: висунути кандидатуру професора кафедри 

адміністративного та фінансового права, д.ю.н. Решоту В.В. на здобуття 

премії молодим ученим і дослідникам обласної державної адміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ і закладів вищої освіти 

Львівської області. 

 

 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 

 

 

 
 


