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

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          19. 12. 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 освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» на 

2023-2024 навчальний рік (доповідач: І. І.  Ковальчук, старший науковий співро-
бітник).  

2. Розгляд освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина. Вете-
ринарна фармацевтична справа» на 2023-2024 навчальний рік (доповідач: 
В. М. Гунчак, професор). 

3. Розгляд освітньо-професійної програми «Ветеринарна лабораторна 
справа» на 2023-2024 навчальний рік (доповідач: В. В. Влізло, професор).  

4. Розгляд навчальних планів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 
на 2023-2024 навчальний рік (доповідач: Ю. С. Стронський, доцент, декан факу-
льтету ветеринарної медицини). 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Старший науковий співробітник Ковальчук І. І. представила на розгляд на-

вчально-методичної ради факультету підсумковий варіант освітньо-професійної 
програми «Ветеринарна медицина» для підготовки здобувачів другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 
2023-2024 навчальний рік, у якому враховано всі побажання та зауваження чле-
нів навчально-методичної ради та інших стейкхолдерів (онлайн зустріч експерт-
ної ради стейкхолдерів відбулася 02. 12. 2022 р.). Рецензії останніх додаються. 
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Під час розгляду програми члени навчально-методичної ради проаналізували 
весь перелік начальних дисциплін, кількість кредитів, відведених на вивчення 
кожної з них, співвідношення між аудиторною та самостійною роботою, форми 
підсумкового контролю, наявність курсових робіт та різних видів практики, по 
семестровий розподіл дисциплін, дотримання співвідношенні між обов’язко-
вими та вибірковими начальними дисциплінами. 

 
ВИРІШИЛИ:  

Схвалити освітньо-професійну програму «Ветеринарна медицина» для під-
готовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
211 «Ветеринарна медицина» та рекомендувати вченій раді університету її затве-
рдити на 2023-2024 навчальний рік. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Професор Гунчак В. М. представив на розгляд навчально-методичної ради 

факультету підсумковий варіант нової освітньо-професійної програми «Ветери-
нарна медицина. Ветеринарна фармацевтична справа» для підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна 
медицина» на 2023-2024 навчальний рік, у якому враховано всі побажання та за-
уваження членів навчально-методичної ради та інших стейкхолдерів (онлайн зу-
стріч експертної ради стейкхолдерів відбулася 02. 12. 2022 р.). Рецензії останніх 
додаються. Під час розгляду програми члени навчально-методичної ради проана-
лізували весь перелік начальних дисциплін, кількість кредитів, відведених на ви-
вчення кожної з них, співвідношення між аудиторною та самостійною роботою, 
форми підсумкового контролю, наявність курсових робіт та різних видів прак-
тики, по семестровий розподіл дисциплін, дотримання співвідношенні між 
обов’язковими та вибірковими начальними дисциплінами. 

 
ВИРІШИЛИ:  

Схвалити освітньо-професійну програму «Ветеринарна медицина. Ветери-
нарна фармацевтична справа» для підготовки здобувачів другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» та ре-
комендувати вченій раді університету її затвердити на 2023-2024 навчальний рік. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Професор Влізло В. В. представив на розгляд навчально-методичної ради 

факультету підсумковий варіант нової освітньо-професійної програми «Ветери-
нарна лабораторна справа» для підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2023-2024 
навчальний рік, у якому враховано всі побажання та зауваження членів на-
вчально-методичної ради та інших стейкхолдерів (онлайн зустріч експертної 
ради стейкхолдерів відбулася 02. 12. 2022 р.). Рецензії останніх додаються. Під 
час розгляду програми члени навчально-методичної ради проаналізували весь  
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