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

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          28. 11. 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. Особливості проведення державної атестації для здобувачів другого (ма-

гістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на основі освітнього рівня ба-
калавр за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» (доповідач: Ю. С. Строн-
ський, доцент, декан факультету ветеринарної медицини). 

2. Оновлення каталогу вибіркових дисциплін з підготовки здобувачів ви-
щої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» (доповідач: А. М. Ти-
бінка, професор). 

3. 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. вка-

зав, що в зв’язку з воєнним станом і перебоями в роботі мереж електропоста-
чання та Інтернету, необхідно адаптувати умови проведення державної атестації 
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на 
основі освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». 
Члени навчально-методичної ради факультету, обговорили терміни та умови 
проведення державної атестації, заходи що до ефективної підготовки студентів, 



2 

кількість та структуру екзаменаційних білетів, а також наголосили на необхідно-
сті використання індивідуального підходу у вирішенні цього питання. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 211 «Ветери-
нарна медицина» провести у формі тестового контролю, використовуючи індивіду-
альний графік та змішану (очно-дистанційну) форму. Затвердити екзаменаційні бі-
лети. 

2. Захист кваліфікаційних робіт за спеціальністю 211 «Ветеринарна меди-
цина» провести на основі індивідуального графіка та змішаної (очно-дистанційної) 
форми. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Професор Тибінка А. М. поінформував членів навчально-методичної ради, 

що, відповідно до п. 3.2 Положення «Про порядок реалізації здобувачами вищої 
освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Львівському національ-
ному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжиць-
кого» (наказ № 117 від 30.06.20 р. із змінами і доповненнями, наказ № 216 від 
30.09.20 р.) з метою оновлення переліку вибіркових навчальних дисциплін з під-
готовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 
сформовано (наказ №184 від 21.11.21 р.) робочу групу у складі: проф. Тибі-
нка А. М (голова групи), проф. Гунчак В. М., проф. Мисак А. Р., проф. Слівін-
ська Л. Г., проф. Стефаник В. Ю., проф. Куртяк Б. М., доц. Калініна О. С., доц. 
Данко М. М., доц. Жила М. М., стар. наук. співр. Ковальчук І. І. 

Науково-педагогічним працівникам кафедр до 31 грудня 2022 року необхі-
дно подати свої пропозиції до каталогу дисциплін вільного вибору. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Оновлений каталог вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» сформувати та оприлюд-
нити на сайті університету до 01 лютого 2023 року. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну літературу, по-

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 
1. Збірник лекцій з навчальної дисципліни «Біобезпека, біозахист, біое-

тика». Навчальний посібник для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) 
спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. Автор: Вроняк В. В. Об’єм – 206 
сторінок. Рецензенти: завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і 
безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного контроль-
ного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, д. вет. н., старший 
науковий співробітник Кушнір І. М. Доцент кафедри мікробіології та вірусології  
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