
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

30 серпня 2022 року               м. Львів 

 

Присутні:  32 членів Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1. Про готовність кафедр до 2022-2023 навчального року. 

2. Про внесення змін до освітньої програми та навчального плану для 

першого (бакалаврського) рівня освіти 

3. Про внесення змін до освітньої програми та навчального плану для 

другого (магістерського) рівня освіти 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри кримінального процесу та 

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

до 2022-2023 навчального року. 

          Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових 

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

2023 навчального року. 

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

який повідомив про готовність кафедри до 2022-2023 навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до 2022-2023 навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до 2022-2023 навчального року. 

           Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф. Кобилецького М.М., який повідомив про готовність кафедри до 2022-

2023 навчального року. 

           Завідувача кафедри кримінального права та кримінології, 

доц. Маркіна В.І., який повідомив про готовність кафедри до 2022-2023 

навчального року. 

          Завідувачку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

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

кафедри до 2022-2023 навчального року. 

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

повідомив про готовність кафедри до 2022-2023 навчального року. 

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

проф. Кобилецький М.М. 

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 



 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про готовність кафедр 

юридичного факультету до 2022-2023 навчального року. 

 

2. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка проінформувала Вчену раду юридичного 

факультету про те, що у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві 

необхідно внести зміни до освітньої програми та навчального плану для 

першого (бакалаврського) рівня освіти (перелік змін додається до 

протоколу). 

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

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до освітньої програми та навчального 

плану для першого (бакалаврського) рівня освіти. 

 

3. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка проінформувала Вчену раду юридичного 

факультету про те, що у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві 

необхідно внести зміни до освітньої програми та навчального плану для 

другого (магістерського) рівня освіти (перелік змін додається до 

протоколу). 

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

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» -

немає. 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до освітньої програми та навчального 

плану для другого (магістерського) рівня освіти. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

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

курсу групи ЮРД-36 Сорокіна О.С. з проханням скерувати його на 

навчання до Університету ім. Ришарда Лазарського у Варшаві, Республіка 

Польща, на період з 30 вересня 2022 року по 10 лютого 2023 року в рамках 

програми мобільності Erasmus+ International Mobility та перевести його на 

індивідуальний графік навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: скерувати студента 3 курсу групи ЮРД-36 

Сорокіна О.С. на навчання до Університету ім. Ришарда Лазарського у 

Варшаві, Республіка Польща, на період з 30 вересня 2022 року по 10 лютого 

2023 року в рамках програми мобільності Erasmus+ International Mobility та 



перевести його на індивідуальний графік навчання у I семестрі 2022-2023 

н.р. 

 

4.2. СЛУХАЛИ:  Заступницю декана юридичного факультету 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 4 

курсу юридичного факультету групи ЮРД-31с Будинкевич І. про 

зарахування отриманих нею результатів навчання в Університеті 

прикладних наук в Гайдельберзі, Німеччина,  в рамках програми 

студентської мобільності Erasmus+ в період з 1 квітня 2022 року по 31 

серпня 2022 року як підсумкові оцінки за вибіркові навчальні курси на 4-му 

курсі юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

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

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

УХВАЛИЛИ:  зарахувати результати навчання студентки групи 

ЮРД-31с Будинкевич І., одержані в рамках програми студентської 

мобільності Erasmus+ в період з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року, 

як підсумкові оцінки за вибіркові навчальні курси на 4-му курсі 

юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 

 

4.3. СЛУХАЛИ: Заступницю декана юридичного факультету, 

доц. Мочульську М.Є., яка повідомила про надходження заяви студентки 4 

курсу групи ЮРД-41 Джелялової Н.Р. з проханням скерувати її на навчання 

до Тюбінгенського Університету (м. Тюбінген, Німеччина) на період з 

01 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року в рамках програми 

мобільності Erasmus+ та перевести її на індивідуальний графік навчання у I 

семестрі 2022-2023 н.р. 

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

Результати голосування: «за» – 32; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

УХВАЛИЛИ: скерувати студентку 4-го курсу групи ЮРД-41 

Джелялову Н.Р. на навчання до Тюбінгенського Університету (м. Тюбінген, 

Німеччина) на період з 01 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року в 

рамках програми мобільності Erasmus+ та перевести її на індивідуальний 

графік навчання у I семестрі 2022-2023 н.р. 

 

4.4. СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету 

доц. Шандру Р.С., який виступив з пропозицією звернутися до Вченої ради 

Львівського національного університету ім. І. Франка з поданням про зміну 

форми  видання наукового журналу «Вісник Львівського університету. 

Серія юридична» з друкованої на електронну. 

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



Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням про зміну форми видання наукового 

журналу «Вісник Львівського університету. Серія юридична» з друкованої 

на електронну. 

 

 

Голова Вченої ради               проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради       доц. Денькович О.І. 

 

 

 
 


