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ПРОТОКОЛ № 25 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

29 березня 2022 року                  м. Львів 

 

Присутні:  27 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Затвердження переліку вибіркових дисциплін для другого 

(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів освіти. 

2. Затвердження переліку загальноуніверситетських вибіркових 

дисциплін для другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів освіти. 

3. Про внесення змін до освітньої програми другого (магістерського) 

рівня освіти за спеціальністю 081 «Право». 

4. Про внесення змін до освітньої програми третього (освітньо-

наукового) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право». 

5. Про затвердження навчальних та робочих навчальних планів для 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів освіти. 

6. Про організацію навчального процесу на юридичному факультеті у 

період воєнного стану. 

7. Про надання академічних відпусток аспірантам кафедр. 

8. Різне. 

 

1.1.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила членів Вченої ради про подані 

кафедрами юридичного факультету вибіркові дисципліни для студентів 

другого (магістерського) рівня освіти юридичного факультету ЛНУ імені 

Івана Франка та запропонувала затвердити перелік таких вибіркових 

дисциплін.  Перелік вибіркових дисциплін додається. 

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

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік вибіркових дисциплін для студентів 

другого (магістерського) рівня освіти юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету 

доц. Шандру Р.С., який повідомив членів Вченої ради про подані 

кафедрами юридичного факультету вибіркові дисципліни для студентів 

третього (освітньо-наукового) рівня освіти юридичного факультету ЛНУ 
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імені Івана Франка та запропонував затвердити перелік таких вибіркових 

дисциплін.   

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

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік вибіркових дисциплін для студентів 

третього (освітньо-наукового) рівня освіти юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

 

2.1. СЛУХАЛИ: Заступницю 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.   

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

Результати голосування: «за» - 27; «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. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Шандру Р.С., який повідомив членів Вченої ради про подані 

кафедрами юридичного факультету загальноуніверситетські вибіркові 

навчальні дисципліни для третього (освітньо-наукового) рівня освіти та 

запропонував звернутися до Вченої ради університету з клопотанням про 

затвердження переліку таких вибіркових дисциплін.   

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради університету з клопотанням 

про затвердження переліку загальноуніверситетських вибіркових 

навчальних дисциплін для третього (освітньо-наукового) рівня освіти, які 

запропоновані викладачами юридичного факультету. 

 

3.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка представила для затвердження Вченій раді 

юридичного факультету зміни до освітньої програми для другого 
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(магістерського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право». Доповідачка 

наголосила, що зміни спрямовані на посилення значення практичної 

складової.  

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

проф. Кобилецький М.М.  

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до освітньої програми для другого 

(магістерського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

4.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Шандру Р.С., який представив для затвердження Вченій раді 

юридичного факультету зміни до освітньої програми для третього 

(освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право».  

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

проф. Кобилецький М.М.  

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити зміни до освітньої програми для третього 

(освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

5.1.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка представила для затвердження Вченій раді 

юридичного факультету навчальний план та робочий навчальний план на 

2022-2023 н.р. для підготовки студентів денної форми навчання першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти.  Доповідачка 

ознайомила членів Вченої ради юридичного факультету з наповненням 

обох документів (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» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) затвердити навчальні плани та робочі навчальні 

плани на 2022-2023 н.р. для підготовки студентів юридичного факультету 

денної форми навчання першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів освіти;  2) внести клопотання до Вченої Ради 

Львівського національного університету ім. Івана Франка про затвердження 

навчальних планів та робочих навчальних планів на 2022-2023 н.р. для 

підготовки студентів юридичного факультету денної форми навчання 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти. 
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5.2.  СЛУХАЛИ: Заступника декана юридичного факультету, 

доц. Шандру Р.С., який представив для затвердження Вченій раді 

юридичного факультету навчальний план та робочий навчальний план на 

2022-2023 н.р. для третього (освітньо-наукового) рівня освіти. Доповідач 

ознайомив членів Вченої ради юридичного факультету з наповненням обох 

документів. 

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

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 1) затвердити навчальний план та робочий навчальний 

план на 2022-2023 н.р. для підготовки студентів юридичного факультету 

третього (освітньо-наукового) рівня освіти;  2) внести клопотання до Вченої 

Ради Львівського національного університету ім. Івана Франка про 

затвердження навчального плану та робочого навчального плану на 2022-

2023 н.р. для підготовки студентів юридичного факультету третього 

(освітньо-наукового) рівня освіти. 

 

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

який повідомив членам Вченої ради юридичного факультету інформацію 

про особливості організації навчального процесу на юридичному 

факультеті у період воєнного стану.  Навчальний процес проводиться в 

дистанційному форматі згідно затвердженого розкладу та додаткового 

розкладу, який передбачає проведення пропущених занять у зв’язку з 

вимушеними канікулами по суботах починаючи з 19 березня.   

Заліково-екзаменаційна сесія планується у попередньо визначені 

терміни.  До сесії будуть допущені усі студенти незалежно від наявності 

відпрацювань (в тому числі відпрацювань, одержаних до введення воєнного 

стану).  У разі відсутності студента викладач повинен відзначити цей факт 

у журналі, але відпрацьовувати пропущені заняття та негативні оцінки не 

потрібно. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Гураль П.Ф., 

доц. Мочульська М.Є., доц. Чорненький В.І. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про особливості організації 

навчального процесу на юридичному факультеті у період воєнного стану. 

 

7.1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспірантки кафедри Галушко О.І. про надання їй 
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академічної відпустки на період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 року у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспірантці кафедри 

соціального права  Галушко О.І. на період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 

року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри соціального права, 

проф. Пилипенка П.Д., який повідомив Вченій раді юридичного факультету 

про надходження заяви аспіранта кафедри Стецьківа М.Б. про надання йому 

академічної відпустки на період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 року у 

зв’язку з сімейними обставинами. 

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

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

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: надати академічну відпустку аспіранту кафедри 

соціального права  Стецьківу М.Б. на період з 01.03.2022 року по 28.02.2023 

року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

7.3.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри адміністративного та 

фінансового права, проф. Кобилецького М.М., який повідомив Вченій раді 

юридичного факультету про надходження заяви аспіранта кафедри 

Батюка С.Ю. про надання йому академічної відпустки на період з 

01.03.2022 року по 28.02.2023 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 

адміністративного та фінансового права Батюку С.Ю. на період з 01.03.2022 

року по 28.02.2023 року у зв’язку з сімейними обставинами. 

 

8.1. 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. Левицькій Н.О. 

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

Проф. Бурдін В.М. вніс пропозицію про те, щоб рішення про присвоєння 
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вченого звання доцента к.ю.н. Левицькій Н.О. приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. 

Левицькій Н.О. проводити відкрито. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри основ права к.ю.н. Левицькій Н.О. 

 

8.2. 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. Сирко М. В. 

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. Сирко М. В.приймати шляхом відкритого 

голосування.  Пропозицію підтримали усі присутні члени Вченої ради.  

Ухвалили голосування щодо присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. 

Сирко М. В. проводити відкрито. 

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про присвоєння вченого звання 

доцента доцентці кафедри основ права к.ю.н. Сирко М. В. 

 

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

який запропонував Вченій раді юридичного факультету рекомендувати 

кандидатуру доц. Мочульської М.Є. до участі в конкурсі до Галузевої 

експертної ради зі спеціальності 081 «Право» Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти.   

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

відзначили високий професіоналізм доц. Мочульської М.Є., наявність 

досвіду у реалізації процесів забезпечення якості вищої освіти, вагомі 

професійні здобутки та позитивні морально-етичні якості.   

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

немає. 
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УХВАЛИЛИ: рекомендувати доц. Мочульську М.Є. до участі в 

конкурсі до Галузевої експертної ради зі спеціальності 081 «Право» 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

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

який запропонував Вченій раді юридичного факультету рекомендувати 

кандидатуру доц. Мочульської М.Є. до участі в конкурсі до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти.   

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

відзначили високий професіоналізм доц. Мочульської М.Є., наявність 

досвіду у реалізації процесів забезпечення якості вищої освіти, вагомі 

професійні здобутки та позитивні морально-етичні якості.   

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

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати доц. Мочульську М.Є. до участі в 

конкурсі до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

8.5.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави і права, 

політико-правових учень проф. Бойка І. Й., який вніс до Вченої ради 

юридичного факультету клопотання про звернення до ректора Львівського 

національного університету ім. І. Франка з поданням про відзначення 

к.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, завідувача відділу 

історико-правових досліджень Інституту держави і права України ім. В. М. 

Корецького НАН України, першого віце-президента Міжнародної асоціації 

істориків права Усенка Ігоря Борисовича за значний  особистий внесок у 

розвиток Української історико-правової науки та з нагоди 65-річчя з дня 

народження. 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: звернутися до ректора Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням про відзначення к.ю.н., професора, 

Заслуженого юриста України, завідувача відділу історико-правових 

досліджень Інституту держави і права України ім. В. М. Корецького НАН 

України Усенка Ігоря Борисовича за значний  особистий внесок у розвиток 

Української історико-правової науки та з нагоди 65-річчя з дня народження. 

 

8.6.  СЛУХАЛИ:  Завідувача кафедри історії держави і права, 

політико-правових учень проф. Бойка І. Й., який звернувся до Вченої ради 

юридичного факультету з клопотанням рекомендувати до друку 
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підготований викладачами кафедри проф. Тищиком Б. Й. та 

проф. Бойко І. Й. «Історія держави і права України». 

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

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

немає.  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку підручник: Тищик Б. Й., Бойко 

І. Й. Історія держави і права України. Львів, 2022. 615 с. 

 

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

який виніс на розгляд членів Вченої ради юридичного факультету питання 

про припинення діяльності кафедри основ права юридичного факультету у 

зв’язку з тим, що кількісний склад її науково-педагогічних працівників не 

відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» щодо мінімально 

необхідної кількості таких працівників на кафедрі для її існування як 

окремого структурного підрозділу. 

Участь з обговоренні взяли: проф. Кіселичник В.П., 

проф. Гураль П.Ф., проф. Кобилецький М.М., проф. Бойко І.Й. 

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

немає. 

УХВАЛИЛИ:  звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка для розгляду питання про ліквідацію 

кафедри основ права юридичного факультету. 

 

8.8.  СЛУХАЛИ:  Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 3-

го курсу групи ЮРД-31 Будинкевич І. з проханням про скерування її на 

стажування доУніверситету прикладних наук в Гайдельберзі, Німеччина, на 

період з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року в рамках програми 

мобільності Erasmus+.  

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

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

немає. 

УХВАЛИЛИ: скерувати студенку 3-го курсу групи ЮРД-31 

Будинкевич І. на стажування до Університету прикладних наук в 

Гайдельберзі, Німеччина, на період з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 

року в рамках програми мобільності Erasmus+. 

 

 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 


