ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА ЫОТЕХНОЛОПЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО
(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)
ПРОТОКОЛ № 6
засідання навчально-методичної ради університету
м. Львів

«24» грудня 2019 р.

Присутні: 12 осіб (список додається).
Відсутні: доц. Коваль Г.М., доц. Стронський Ю.С., доц. Пеленьо Р.А.,
в.о. проф. Колодійчук В.А.

Порядок денний:
1. Обговорення розділу Організація і планування освітнього процесу
«Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького» - доц. Двилюк І.В.
2. Обговорення складу навчально-методичної ради університету - доц.
Двилюк І.В.
3. Обговорення проекту Положення про навчально-методичну раду
університету - доц. Двилюк І.В.
4. Обговорення проекту Положення про навчально-методичну раду
факультету - доц. Сливка Н.Б.
5. Обговорення проекту Положення про навчально-методичну комісію
спеціальності - доц. Михайлицька О.Р.
6. Обговорення освітньо-професійної програми «Менеджмент ІТ-сфери
та бізнес-аналітика» для підготовки здобувачів другого рівня
(магістерського) вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» - доц. Гримак О.Я.
7. Обговорення освітньо-професійної програми «Дорадництво в АПК»
для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та освітньо-професійної
програми «Зоофізіотерапія» для підготовки здобувачів першого рівня вищої
освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» - доц.
Бойко А.О.
8. Розгляд навчально-методичного посібника «Методи дослідження
якості води та охорона джерел водопостачання» (автори Вороняк В.В.,
Козенко О.В., Двилюк І.В.) та його рекомендація до видання із грифом
«Рекомендовано Львівським національним університетом ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького».

9. Розгляд навчального посібника «Методи дослідження серця у коней»
(укладачі Слівінська Л.Г., Максимович І.А.) та його рекомендація до видання
із грифом «Рекомендовано Львівським національним університетом
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького»

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В., який представив проект розділу Організація і
планування освітнього процесу «Положення про організацію освітнього
процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З.Гжицького».
ВИСТУПИЛИ:
Проф. Тибінка А.М., доц. Поперечний С.І., доц. Сливка Н.Б., доц.
Смолінська О.Є. з питаннями та пропозиціями.
УХВАЛИЛИ:
Прийняти запропоновані пропозиції щодо розділу Організація і
планування освітнього процесу «Положення про організацію освітнього
процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З.Гжицького».

2. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В., який запропонував на затвердження склад навчальнометодичної ради університету. Вніс пропозицію щодо заступника голови
навчально-методичної ради університету Пенцака Т.Г.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити склад навчально-методичної ради університету.
3. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо проекту Положення про навчально-методичну
раду університету.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету проект
Положення про навчально-методичну раду університету.

4. СЛУХАЛИ:
Доц. Сливку Н.Б. щодо проекту Положення про навчально-методичну
раду факультету.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету проект
Положення про навчально-методичну раду факультету.

5. СЛУХАЛИ:
Доц. Михайлицьку О.Р. щодо проекту Положення про навчальнометодичну комісію спеціальності.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету проект
Положення про навчально-методичну комісію спеціальності.

6. СЛУХАЛИ:
Доц. Гримака О.Я., який представив освітньо-професійну програми
«Менеджмент IT-сфери та бізнес-аналітика» для підготовки здобувачів
другого рівня (магістерського) вищої освіти за спеціальністю
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету освітньопрофесійну програму «Менеджмент IT-сфери та бізнес-аналітика» для
підготовки здобувачів другого рівня (магістерського) вищої освіти за
спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування».

7. СЛУХАЛИ:
Доц. Бойко А.О., який представив освітньо-професійну програму
«Дорадництво в АПК» для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та
освітньо-професійну програму «Зоофізіотераія» для підготовки здобувачів
першого рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету освітньопрофесійну програму «Дорадництво в АПК» для підготовки здобувачів
першого рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство» та освітньо-професійної програми «Зоофізіотераія» для
підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

8. СЛУХАЛИ:
Смолінську О.Є., яка представила висновок видавничо-експертної
комісії щодо навчально-методичного посібника «Методи дослідження якості
води та охорона джерел водопостачання» (автори Вороняк В.В., Козенко
О.В., Двилюк І.В.).
Доповіла про етапи й результативність рецензування навчальнометодичного посібника.
Рецензентами видання є:
Кушнір І.М. - завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і
безпечності ветеринарних препаратів, старший науковий співробітник,
доктор ветеринарних наук ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових
добавок;
Мідяний С.В. - кандидат хімічних наук, доцент кафедри біологічної та
загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Сливка Н.Б. із пропозицією рекомендувати Вченій
Університету надати гриф цьому навчально-методичному посібнику.

раді

УХВАЛИЛИ:
Пропонувати вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького»
навчально-методичному
посібнику
«Методи
дослідження якості води та охорона джерел водопостачання» (автори
Вороняк В.В., Козенко О.В., Двилюк І.В.) для здобувачів вищої освіти
спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
9. СЛУХАЛИ:
Смолінську О.Є., яка представила висновок видавничо-експертної
комісії щодо навчального посібника «Методи дослідження серця у коней»
(укладачі Слівінська Л.Г., Максимович І.А.).
Розповіла про етапи й результативність рецензування навчального
посібника.
Рецензентами видання є:
Головаха В.І. - доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії та
клінічної діагностики імені В.І. Левченка Білоцерківського національного
аграрного університету;
Боровков С.Б. - кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри
клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної
зооветеринарної академії;

Мисак А.Р. - доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри
хірургії Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З.Гжицького.
ВИСТУПИЛИ:
Проф. Тибінка А.М. із пропозицією рекомендувати Вченій раді
Університету надати гриф навчальному посібнику «Методи дослідження
серця у коней».
УХВАЛИЛИ:
Пропонувати вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Ґжицького» навчальному посібнику «Методи дослідження серця у
коней» (укладачі Слівінська Л.Г., Максимович І.А.) для практичних і
наукових фахівців ветеринарної медицини та здобувачів вищої освіти
спеціальності «Ветеринарна медицина».

І.В.Двилюк

Секретар

С.В.Цимбала

