
 

      УХВАЛА 

  Вченої ради Львівського національного університету 

    ветеринарної медицини та біотехнологій 

     імені С.З.Гжицького 

   від 24-го жовтня 2015 року   ( протокол № 8 ) 

         

 

Про затвердження «Тимчасового Порядку 

підготовки рукописів навчальної  літератури  для 

надання ГРИФУ  ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького 

та складу   

          видавничо-експертної комісії. 

 

 

 Вчена рада         у х в а л и л а: 

 

 

 

      Затвердити  « Тимчасовий Порядок підготовки рукописів 

навчальної   

      літератури  для надання ГРИФУ  ЛНУВМтаБТ імені С.З.Гжицького та 

складу   

      видавничо-експертної комісії. 

       

 

 

 

 Голова Вченої ради     В.В.Стибель 
  



      УХВАЛА 

Вченої ради Львівського національного університету    

ветеринарної медицини та біотехнологій   

    імені С.З.Гжицького 

                  від  19-го лютого 2016 року     ( протокол  1 ) 
 

      Про затвердження процедури 

обрання 

      директора коледжу 

 

Керуючись Законом України «Про вищу освіт», Статутом 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького та Положенням про коледж 

Університету, Вчена рада 

 

   у х в а л и л а: 

 

1. Заяви претендентів на посаду директора коледжу розглядати у 

порядку їх подання. 

2. Для виголошення програми розвитку коледжу кожному 

претендентові надавати до 10 хвилин. 

3. Для запитань і відповідей після виступу претендента надавати до 5 

хвилин на одну відповідь. 

4. Для обговорення кандидатур надавати до 5 хвилин на один виступ. 

5. Затвердити форму бюлетенів для таємного голосування. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради      В.В.Стибель 

 
 

  



      УХВАЛА 

  Вченої ради Львівського національного університету 

   ветеринарної медицини та біотехнологій 

     імені С.З.Гжицького 

   від 21-го березня 2016 року     ( протокол № 2 ) 

 

 

 

Вчена  рада   у х в а л и л а: 

 

Затвердити  «Положення про наглядову раду» та її склад. 

 

Закріпити спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти за 

факультетами   

              ( перелік додається ). 

 

 Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт аспірантам 2015    

 року   

  набору  та теми докторської дисертації Галуху Б.І. 

   ( перелік  додається ). 

 

Затвердити «Положення про науково-технічну раду». 

 

Затвердити  «Положення про використання хребетних тварин для 

дослідних та інших наукових цілей». 

 

Рекомендувати для публікування і депонування в Державному 

науково-технічному ін-ті України  монографію доц.Кухара Р.Б.  

«Інформаційний аспект сучасного менеджменту»  (в 4-х томах). 

 

 

 

 

 

 Голова Вченої ради     В.В.Стибель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Закріпити за факультетами підготовку здобувачів вищої освіти 

знаступних спеціальностей: 

 

Спеціальність Факультет та форма навчання 

ступінь бакалавра 

075 Маркетинг ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

073 Менеджмент ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

101 Екологія ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

162  Біотехнології та біоінженерія ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

181 Харчові технології ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

БТФ очна форма ФЗПО заочна форма 

207 Водні біоресурси та аквакультура 
БТФ очна форма ФЗПО заочна форма 

211 Ветеринарна медицина ФВМ очна форма - 

   

ступінь спеціаліста 

075 Маркетинг 
ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

074 Публічне управління та 

адміністрування 

ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

073 Менеджмент  
ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

073 Менеджмент зі спеціалізацією  
 Якість, стандартизація та сертифікація 

ФЕМ,ФХТЕ очна 

форма 

ФЗПО заочна форма 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

ФЕМ очна форма - 

101 Екологія 
ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 



181 Харчові технології 
ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

204 Технологія виробництва і  переробки 

продукції тваринництва 

БТФ очна форма ФЗПО заочна форма 

211 Ветеринарна медицина ФВМ очна форма - 

ступінь  магістра 

075 Маркетинг ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

073 Менеджмент   ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

074 Публічне управління та адміністрування   ФЕМ очна форма - 

051 Економіка  ФЕМ очна форма ФЗПО заочна форма 

081 Право  ФЗПО очна форма ФЗПО заочна форма 

101 Екологія ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

181 Харчові технології зі спеціалізацією 

технології зберігання, консервування та 

переробки молока 

ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

181 Харчові технології зі спеціалізацією 

технології зберігання, консервування та 

переробки м’яса  

ФХТЕ очна форма ФЗПО заочна форма 

181 Харчові технології зі спеціалізацією 

технології жирів і жирозамінників 

ФХТЕ очна форма - 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

БТФ очна форма ФЗПО заочна форма 

207 Водні біоресурси та аквакультура БТФ очна форма - 

211 Ветеринарна медицина ФВМ очна форма - 

 

 

Затвердити теми кандидатських дисертаційних робіт аспірантам 2015 року   

  набору  та теми докторської дисертації Галуху Б.І. 

 

Аспірантка кафедри годівлі тварин і технології кормів  

Харко Марія Володимирівна 

Тема «Продуктивна дія кормової добавки ІНТЕРМІКС на 

функціональний стан організму та молочну продуктивність 

корів» 



Науковий керівник – д.с-г.н, проф. Півторяк Я.І. 

 

Аспірант кафедри маркетингу 

Грицина Володимир Юрійович 

Тема «Підвищення конкурентоспроможності продукції 

молокопереробних підприємств в умовах європейської 

інтеграції України» 

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 

Поперечний Степан Іванович  

 

Аспірантка кафедри маркетингу 

Поляк Юлія Ярославівна 

Тема «Маркетингові засади підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності переробних підприємств АПК» 

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 

Войтович Наталя 

 

Затвердження теми докторської дисертації  

кандидат технічних наук, ст. викладач Галух Богдан 

Іванович 

Тема «Науково-практичні основи розробки технологій 

олійно-жирових продуктів функціонального призначення із 

сировини Карпатського регіону» 

Науковий консультант доктор ветеринарних наук, 

професор Паска Марія Зіновіївна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Витяг з протоколу № 2 

Вченої ради Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З.Гжицького 

 

21-го березня 2016 року         м.Львів, вул..Пекарська,50 

 

Присутні: 50 членів Вченої ради університету з 61 затвердженого. 

 

 Порядок денний: 

5. Про розгляд нової редакції Статуту Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. 

 

Слухали: першого проректора, голову робочої групи з опрацювання нової 

редакції Статуту Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З.Гжицького, доц. Турка І.Б., котрий доповів, що Статут 

розроблено згідно з новим Законом України «Про вищу освіту», який регламентує 

роботу університету та запропонував винести на затвердження Конференцією 

трудового колективу університету. 

 

Ухвалили: розглянуту нову редакцію Статуту Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького винести 

на затвердження  Конференцією трудового колективу університету. 

 

 

 

 

Голова Вченої ради Львівського національного  

університету ветеринарної медицини та  

біотехнологій імені С.З.Гжицького, професор    В.В.Стибель 

 

Секретар Вченої ради Львівського національного  

університету ветеринарної медицини та  

біотехнологій імені С.З.Гжицького      М.В.Гіркова 



 

 

 

 

      УХВАЛА 

  Вченої ради Львівського національного університету 

   ветеринарної медицини та біотехнологій 

     імені С.З.Ґжицького 

   від 09-го липня 2015 року     ( протокол № 7 ) 

 

 

 

Вчена  рада   у х в а л и л а: 

 

Зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту. 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради професор      В.В.Стибель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

      УХВАЛА 

  Вченої ради Львівського національного університету 

   ветеринарної медицини та біотехнологій 

     імені С.З.Ґжицького 

   від 21-го березня 2016 року     ( протокол № 2 ) 

 

Вчена рада університету   ухвалила: 

 

1. Затвердити стратегії і перспективи напрямків розвитку освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності. 

 

2. Розглянуту нову редакцію Статуту Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Ґжицького винести на затвердження Конференцією трудового 

колективу університету. 

 

 

Голова Вченої ради  професор    В.В.Стибель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


