
Протокол № 4 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини від 10.02.2021 р. 

 
Присутні: декан ФВМ, доцент Стронський Ю. С., голова навчально-методи-

чної ради ФВМ, професор Тибінка А. М., професор Мисак А. Р., професор Гу-

тий Б. В., доцент Данко М. М., доцент Семанюк В. І., доцент Падовський А. І., до-

цент 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. 

Секретар: старший викладач Лукащук Б. О. 

 

Порядок денний: 

1. Зміна гаранта освітньої програми 211 «Ветеринарна медицина». 

2. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної та довідникової 

літератури, для забезпечення освітнього процесу на факультеті ветеринарної меди-

цини. 

 

 

1. Слухали: 

Доцент Стронський Ю. С. представив заяву професора Гутого Б.В. з прохан-

ням звільнити його від обов’язків гаранта освітньої програми 211 «Ветеринарна 

медицина». Гарантом даної освітньої програми запропоновано призначити 

д. вет. н. доцент Ковальчук І. І., на що отримано її згоду. Також доцент Стронсь-

кий Ю. С. запропонував включити д. вет. н. доцент Ковальчук І. І. до складу на-

вчально-методичної ради факультету ветеринарної медицини. 

 

Вирішили:  
Затвердити д. вет. н. доцент Ковальчук І. І. гарантом освітньої програми 211 

«Ветеринарна медицина», а також включити її до складу навчально-методичної 

ради факультету ветеринарної медицини. 

 

 

2. Слухали: 

Професор Тибінка А.М. представив навчально-методичну та довідникову лі-

тературу, подану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Посібник «Збірник тестових завдань для контролю знань з навчальної дис-

ципліни “Ветеринарна гігієна та санітарія”» для підготовки фахівців за спеціальні-

стю – 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Вороняк В. В., Висоцький А. О. Об’єм 

– 94 сторінки. Рецензенти: доцент кафедри епізоотології ЛНУВБ імені С. З. Гжиць-

кого, кандидат ветеринарних наук Падовський А. І. Завідувач лабораторії бактері-

ологічного контролю якості і безпечності ветерирарних препаратів ДНДКІ ветери-

раних препаратів і кормових добавок, доктор ветеринарних наук Кушнір І. М. По-

сібник розглянуто на засіданні кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної 

профілактики імені М. В. Демчука 21. 01. 2021 р. протокол № 9. 

 



 


