
ПРОТОКОЛ № 28 

засідання Вченої ради юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

20 травня 2022 року                  м. Львів 

 

Присутні:  24 члени Вченої ради  

 

Порядок денний: 

1.  Про готовність кафедр до заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК. 

2. Про рекомендацію до друку Вісника Львівського університету. 

Серія юридична. 

3. Про роботу порадників академічних груп. 

4. Про результати навчальної практики студентів 3 і 4 курсів.  

5. Різне. 
 

1.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри теорії та філософії права, 

проф. Косовича В.М., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова.  

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

який повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова. 

Завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових 

учень, проф. Бойка І.Й., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова. 

Доцента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та 

корпоративного права, к.ю.н. Мартина В.М., який повідомив, що кафедра 

до літньої заліково-екзаменаційної сесії та проведення підсумкової 

атестації під час роботи ЕК готова. 

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

повідомив, що кафедра до літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

проведення підсумкової атестації під час роботи ЕК готова. 

Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права, 

проф. Кобилецького М.І., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова. 

Завідувача кафедри кримінального процесу та криміналістики, 

проф. Нора В.Т., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова. 



Завідувача кафедри кримінального права і кримінології 

доц. Маркіна В. І., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова.  

Завідувача кафедри цивільного права та процесу, 

проф. Коссака В.М., який повідомив, що кафедра до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК готова. 

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

проф. Бойко І.Й. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедр взяти до відома, 

визнати кафедри юридичного факультету готовими до літньої заліково-

екзаменаційної сесії та проведення підсумкової атестації під час роботи 

ЕК. 

 

2.  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 

рекомендувати до друку Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. – 2022. – Вип. 74. 

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

проф. Кобилецький М. М. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. І. Франка з поданням рекомендувати до друку Вісник 

Львівського університету. Серія юридична. – 2022. – Вип. 74. 

 

3.  СЛУХАЛИ:  Заступника декана юридичного факультету 

доц. Чорненького В.І., який повідомив членам Вченої ради, що у 2020-2022 

роках з урахуванням карантинних обмежень та воєнного стану порадники 

академічних груп працювали ефективно.  Чорненький В.І. повідомив, що 

також було призначено порадників-консультантів академічних груп, 

функції яких виконували студенти 3-го та 4-го курсів. 

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

проф. Кобилецький М.М. 

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана юридичного 

факультету доц. Чорненького В.І. взяти до відома, визнати роботу 

порадників академічних груп у 2020-2022 н.р. ефективною. 

 

4.  СЛУХАЛИ: Заступницю декана, доц. М.Є. Мочульську, яка 

проінформувала Вчену раду про результати проходження навчальної 

практики студентами 3 та 4 курсів освітнього ступеня «бакалавр», а також 

результати її захисту у відповідних комісіях. 

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

Результати голосування: «за» - 24; «проти» - немає; «утримались» - 

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома інформацію про результати 

проходження навчальної практики студентами 3 та 4 курсів освітнього 

ступеня «бакалавр», а також результати її захисту у відповідних комісіях. 
 

5.1.  СЛУХАЛИ: Інформацію заступника декана 

доц. М.Є. Мочульської про внесення змін до навчального плану за 2021 р. 

підготовки студентів денної та заочної форми здобуття освіти за ОС магістр 

(за яким будуть навчатися студенти другого курсу).  

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

Результати голосування:  «за» – 24; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до робочих навчальних планів на 

2022/2023 н.р. для спеціальності 081 право на другому курсі (ОС магістр): у 

зв’язку з неможливістю організації і проведення Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту надати Комплексному підсумковому іспиту статусу 

атестаційного випускового іспиту. 

 

5.2.  СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри історії держави, права та 

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

юридичного факультету клопотання звернутися до Вченої ради 

Львівського національного університету ім. Івана Франка з поданням про 

переведення кандидата юридичних наук, професора кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень Тищика Бориса Йосиповича на 

посаду професора-консультанта.  

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

проф. Гураль П.Ф. 

Результати голосування:  «за» – 24; «проти» – немає; «утримались» – 

немає. 

 



УХВАЛИЛИ: звернутися до Вченої ради Львівського національного 

університету ім. Івана Франка з поданням про переведення кандидата 

юридичних наук, професора кафедри історії держави, права та політико-

правових учень Тищика Бориса Йосиповича на посаду професора-

консультанта. 

 

5.3.  СЛУХАЛИ:  Заступницю 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 15 червня по 24 серпня 2022 

року. 

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

Результати голосування:  «за» – 24; «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 15 червня по 24 серпня 2022 року. 

 
 

Голова Вченої ради                       проф. Бурдін В. М. 

 

Секретар Вченої ради                доц. Денькович О.І. 
 


