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Львівський національний університет ветеринарної медицини  
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          09. 09. 2022 р. 
 
 
Голова       –  професор Тибінка А. М. 
Секретар   –  доцент Васів Р. О. 
Присутні   –  доцент Данко М. М., доцент Калініна О. С., старший науковий спів-
робітник Ковальчук І. І., студентка Колесник Д. О., доцент Максимович І. А., 
професор Мисак А. Р., доцент Падовський А. І., професор Стефаник В. Ю., голо-
вний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Управління без-
печності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., декан ФВМ, до-
цент Стронський Ю. С. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Розгляд та затвердження робочих навчальних планів для підготовки здо-

бувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого курсу за спеціаль-
ністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний рік (доповідач: 
Ю. С. Стронський, доцент, декан факультету ветеринарної медицини). 

2. Розгляд навчально-методичної літератури для забезпечення освітнього 
процесу на факультеті ветеринарної медицини (доповідач: А. М. Тибінка, профе-
сор). 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Декан факультету ветеринарної медицини, доцент Стронський Ю. С. пред-

ставив робочі навчальні плани для підготовки здобувачів другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти, які навчаються на першому курсі за спеціальністю 
211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний рік. Члени навчально-ме-
тодичної ради обговорили представлені документи та перевірили їх відповід-
ність навчальним планам. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Представлені робочі навчальні плани затвердити на 2022-2023 навчальний рік. 
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2. СЛУХАЛИ: 
Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну літературу, по-

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 
1. Навчально-методичний посібник «Інкубація, хвороби ембріонів та неза-

разні хвороби птиці», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня ви-
щої освіти за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Слівін-
ська Л. Г., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Федоро-
вич Н. М., Стефаник О. В. Об’єм – 196 сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри 
гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука 
ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького, д. вет. н., професор Гутий Б. В. Виконувач 
обов’язків завідувача кафедри пропедевтики та медицини внутрішніх хвороб і 
птиці імені В. І. Левченка Білоцерківського національного аграрного універси-
тету, к. вет. н., доцент Мельник А. Ю. Навчально-методичний посібник розгля-
нуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 
30. 08. 2022 р., протокол № 1. 

2. Навчально-методичний посібник з організації навчального процесу з 
«Фізіології тварин» (лекції, лабораторні заняття, тематична самостійна робота) у 
2022-2023 навчальному році, для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) 
спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Головач П. І., Коваль-
чук І. І., Коломієць І. А., Гармата М. С. Об’єм – 83 сторінки. Рецензенти: профе-
сор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 
ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького, д. вет. н. Тибінка А. М. Головний науковий спів-
робітник лабораторії екологічної фізіології та якості продуктів Інституту біології 
тварин, д. вет. н., професор Федорук Р. С. Навчально-методичний посібник роз-
глянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної фізіології імені 
С. В. Стояновського 25. 08. 2022 р., протокол № 1. 

3. Навчальний посібник «Medicinal and poisonous plants» (Лікарські та от-
руйні рослини (англійською мовою)), для лабораторних і практичних занять для 
здобувачів другого рівня освіти (магістр) спеціальності 211 «Ветеринарна меди-
цина», з дисципліни «Лікарські та отруйні рослини». Автори: Леськів Х. Я., Ви-
нярська А. В., Слободюк Н. М. Об’єм – 121 сторінка. Рецензенти: завідувач ка-
федри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені 
Г. В. Звєрєвої ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. 
Керівник Випробувального центру акредитованого за ДСТУ ISO/IEC-17025, го-
ловний науковий співробітник, д. вет н, професор Величко В. О. Навчальний по-
сібник розглянуто на засіданні кафедри фармакології та токсикології 
29. 08. 2022 р., протокол № 1. 

4. Навчальний посібник «Veterinary prescription» (Ветеринарна рецептура 
(англійською мовою)), для лабораторних і практичних занять для здобувачів дру-
гого рівня освіти (магістр) спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», з дисци-
пліни «Ветеринарна фармакологія». Автори: Гунчак В. М, Леськів Х. Я., Гуф-
рій Д. Ф., Гутий Б. В., Винярська А. В., Слободюк Н. М., Васів Р. О., Харів І. І. 
Об’єм – 160 сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжиць- 
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