Протокол № 2
засідання навчально-методичної ради
факультету ветеринарної медицини від 12.11.2020 р.
Присутні: декан ФВМ, доцент Стронський Ю. С., голова навчально-методичної ради ФВМ, професор Тибінка А. М., професор Мисак А. Р., професор Гутий Б. В., доцент Данко М. М., доцент Семанюк В. І., доцент Падовський А. І., доцент Васів Р. О., головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного
управління Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., студентка
Проданчук О. В.
Секретар: асистент Лукащук Б. О.
Порядок денний:
1. Розгляд та затвердження освітньо-професійних програм, навчальних планів та робочих навчальних планів для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2021-2022 н. р. Розгляд та затвердження графіків навчального процесу на 2021-2022 н. р.
2. Перегляд та оновлення каталогів вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів різних форм навчання за спеціальністю 211 «ветеринарна медицина».
3. Врегулювання процедури виявлення та запобігання плагіату в академічних
текстах за авторства працівників і здобувачів вищої освіти на факультеті ветеринарної медицини.
4. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, підготовленої працівниками факультету ветеринарної медицини.
1. Слухали:
Декан факультету ветеринарної медицини доцент Стронський Ю. С. представив на розгляд методичної ради факультету освітньо-професійні програми, навчальні плани та робочі навчальні плани для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2021-2022 н. р. Також, Стронський Ю. С. ознайомив присутніх з графіками навчального процесу на 2021-2022 н. р.
Члени методичної ради обговорили представлені документи внесли свої пропозиції та зауваження.
Вирішили:
Затвердити освітньо-професійні програми, навчальні плани та робочі навчальні плани для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на
2021-2022 н. р. Також вирішили затвердити графіки навчального процесу на 20212022 н. р.
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2. Слухали:
Декан факультету ветеринарної медицини доцент Стронський Ю. С. представив для перегляду та оновлення каталоги вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів різних форм навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Також він представив нові вибіркові дисципліни, які пропонується внести до каталогів. Члени навчально-методичної ради переглянули представлені каталоги вибіркових дисциплін та нові запропоновані дисципліни.
Вирішили:
Представлені каталоги вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів різних форм навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» затвердити, доповнивши їх наступними дисциплінами:
А. Каталог вибіркових дисциплін підготовки здобувачів за спеціальністю 211
«Ветеринарна медицина» (магістр) повна форма навчання доповнити дисциплінами: «Кіннознавство і кінний спорт» та «Організація митного контролю при перевезенні тварин».
Б. Каталог вибіркових дисциплін підготовки здобувачів за спеціальністю 211
«Ветеринарна медицина» (магістр) скорочена форма навчання доповнити дисциплінами: «Кіннознавство і кінний спорт» та «Організація митного контролю при перевезенні тварин».
В. Каталог вибіркових дисциплін підготовки здобувачів за спеціальністю 211
«Ветеринарна медицина» (бакалавр) скорочена форма навчання доповнити дисциплінами: «Кіннознавство і кінний спорт» та «Організація митного контролю при
перевезенні тварин».
3. Слухали:
Декан факультету ветеринарної медицини доцент Стронський Ю. С. вказав
про необхідність дотримання вимог академічної доброчесності та професійної
етики науково-педагогічним працівниками і здобувачами вищої освіти факультету
ветеринарної медицини. Також доцент Стронський Ю. С. вказав, що відповідно до
«Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Ґжицького», необхідно врегулювання процедури виявлення та запобігання
плагіату в академічних текстах за авторства працівників і здобувачів вищої освіти
на факультеті ветеринарної медицини. Згідно з цим всі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, що навчаються за другим (магістерським) рівнем повинні
проходити перевірку на академічний плагіат.
Вирішили:
Під час здійснення всіх видів діяльності на факультеті ветеринарної медицини дотримуватися «Положення про забезпечення академічної доброчесності та
професійної етики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького».
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Здійснювати обов’язкову перевірку на плагіат всіх кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, що навчаються за другим (магістерським) рівнем. При цьому
рекомендується дотримуватися наступних коефіцієнтів подібності:
• коефіцієнт подібності № 1 (КП №1) – 50%.
• коефіцієнт подібності № 2 (КП №2) – 10%.
4. Слухали:
Професор Тибінка А.М. представив навчально-методичну літературу, подану
до розгляду навчально-методичною радою ФВМ:
1. Методичні вказівки «Епізоотологія, діагностика та заходи боротьби при
трихофітії» для лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Епізоотологія та інфекційні хвороби» для підготовки фахівців за спеціальністю –
211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Куртяк Б М., Романович М С., Левківська Н. Д., Пундяк Т. О., Собко Г. В., Романович Л. В. Об’єм – 17 сторінок. Рецензент: перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, кандидат ветеринарних наук Волошин Р. В. Методичні
вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 09. 09. 2020 р. протокол
№ 2.
2. Методичні вказівки «Лабораторна діагностика лістеріозу тварин і людей»
для лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для підготовки фахівців за спеціальністю – 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Куртяк Б М., Романович М С., Левківська Н. Д.,
Пундяк Т. О., Собко Г. В., Романович Л. В. Об’єм – 18 сторінок. Рецензент: перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у
Львівській області, кандидат ветеринарних наук Волошин Р. В. Методичні вказівки
розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 09. 09. 2020 р. протокол № 2.
3. Методичні вказівки «Епізоотологія, діагностика та заходи боротьби при
мікроспорії» для лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для підготовки фахівців за спеціальністю – 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Куртяк Б М., Романович М С., Левківська Н. Д., Пундяк Т. О., Собко Г. В., Романович Л. В. Об’єм – 11 сторінок. Рецензент: перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, кандидат ветеринарних наук Волошин Р. В. Методичні
вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 09. 09. 2020 р. протокол
№ 2.
4. Навчально-методичний посібник «Medicinal and poisonous plants» (англійською мовою) для студентів спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. Автори:
Леськів Х. Я., Гунчак В. М., Гуфрій Д Ф., Гутий Б. В, Слободюк Н. М., Винярська А. В., Харів І. І., Васів Р. О., Данко Г. В., Солтис М. П., Назарук Н. Я. Об’єм –
96 сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Керівник Випробувального центру акредитованого за ДСТУ ISO/IEC17025, головний науковий співробітник, доктор ветеринарних наук Величко В. О.
Навчально-методичний посібник розглянуто на засіданні кафедри фармакології та
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