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І. Звіти аспірантів останнього року навчання про стан написання дисертаційного          
дослідження. 
- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Схвалити звіти таких аспірантів: Ольга Романівна Балацька, Михайло Тарасович Мазяр,          

Роман Володимирович Смалюк, Вікторія Олегівна Каламаж, Оксана Іванівна Мараренко,         
Іван Степанович Логвин, Віктор Миколайович Шевчук.  

3. Перенести розгляд звітів таких аспірантів на березневе засідання Вченої ради: Андрій           
Миколайович Кошельник, Олександр Вікторович Денисюк. 

4. Відрахувати з числа аспірантів таких осіб: Тарас Ігорович Волошин. 
5. Вивчити питання про причини невиконання плану аспіранта О.М. Морозової. Доповідає:          

проектор з наукової роботи проф. П.М. Кралюк. Термін: груднева Вчена рада. 
 
 
ІІ. Звіти аспірантів про стан написання дисертаційних досліджень, перенесені із минулої           
Вченої ради. 
- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Схвалити звіти таких аспірантів: Павло Васильович Захарук, Тетяна Михайлівна         

Пархонюк, Василь Віталійович Гончарук, Наталія Володимирівна Голодюк, Богдан        
Володимирович Шабаровський, Максим Максимович Терещук, Григорій Петрович       
Нижник, Олександр Андрійович Леськів, Галина Вікторівна Максимчук, Христина        
Миколаївна Карповець. 

3. Прийняти до уваги інформацію наукового керівника проф. Світлани Олексіївни Кочерги          
(аспірантка Світлана Миколаївна Марчук) про стан написання дисертаційного        
дослідження та затвердити звіт аспірантки. 

4. Перенести розгляд звітів таких аспірантів на лютневе засідання Вченої ради: Михайло           
Олександрович Кравчук. 

5. Вивчити питання щодо роботи таких аспірантів: Оксана Миколаївна Бучковська,         
Святослав Валерійович Кохан. Доповідає: проректор проф. П.М. Кралюк. Термін:         
груднева Вчена рада. 

 
 
ІІІ. Про науково-дослідну роботу в Навчально-науковому інституті права ім.         
І. Малиновського 
- Заслухавши звіт заступника директора Навчально-наукового інституту права ім.        

І. Малиновського доц. І.І. Сенчака, висновки комісії, обговоривши питання, Вчена рада         
УХВАЛИЛА: 

1. Роботу Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського визнати задовільною.  
2. Запланувати у графіку підвищення кваліфікації на 2018 рік проходження          
науково-педагогічними працівниками Інституту права закордонних стажувань. 

Відповідальні: директор інституту, зав.кафедрами 
Термін: до 31.12.2017 р. 
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3. Рекомендувати під час формування плану підвищення кваліфікації на 2018 рік та наступні             
роки звертати увагу а предмет стажування, щоб останнє відповідало сфері наукових інтересів            
або навчальних дисциплін науково-педагогічних працівників.  

Відповідальні: директор інституту, зав.кафедрами 
Термін: до 31.12.2017 р. 

4. Розширити участь науково-педагогічних працівників Інституту права у міжнародних         
конференціях. 

Відповідальні: директор інституту, зав.кафедрами  
Термін: постійно  

5. Сприяти збільшенню кількості місць в аспірантурі за державним замовленням. Створити           
необхідні умови для підтримки постійного контакту аспірантів з науковим керівником. Сприяти           
ширшому залученню до аспірантури кращих випускників. Розширити участь викладачів         
Інституту права в керівництві дисертаційними роботами 

Відповідальні: директор інституту,  
заступник директора з наукової роботи, зав.кафедрами  

Термін: постійно 
6. У плані наукової роботи на 2018. Рік передбачити публікацію статей у реферованих             
виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science у кількості не менше 4. 

Відповідальні: директор інституту, зав.кафедрами 
Термін: постійно 

7. Активніше залучати студентів до наукової роботи Інституту права.  
Відповідальні: директор інституту, науковий відділ Братства Спудеїв 

                                                         Термін: постійно  
8. Працювати над створенням спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних досліджень. 

Відповідальні: директор інституту,  
заступник директора з наукової роботи, зав.кафедрами 

                                                         Термін: 2017/2018 н.р.  
9. Залучити провідних викладачів Інституту права до створення наукових шкіл.  

Відповідальні: директор інституту,  
заступник директора з наукової роботи, зав.кафедрами 

                                                         Термін: 2017/2018 н.р. 
10. Активізувати роботу над докторськими дисертаціями викладачів Інституту права: Р.С.           

Мартинюк, С.І. Іщук, О.П. Герасимчук.  
Відповідальні: директор інституту, викладачі, 

заступник директора з наукової роботи, зав.кафедрами 
                                                         Термін: 2017/2018 н.р. 

11. Вивчити питання доцільності реорганізації Навчально-наукового інституту права ім.        
І. Малиновського в факультет права. 

Відповідальні: проф. П.М. Кралюк 
                                                                   Термін: на ректорат 

 
 
ІV. Стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в університеті 
- Заслухавши інформацію про стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в          

університеті відповідальна за профорієнтаційну роботу І. Горбач та відповідальний         
секретар Приймальної комісії доц. Г.С. Пастушок, обговоривши питання, Вчена рада          
УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Розробити форми проведення профорієнтаційної роботи  
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Відповідальні: проф. Р.В. Каламаж 
                                                                   Термін: на ректорат  


