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Протокол № 7 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини від 14. 06. 2021 р. 

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

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

ник В. Ю., доцент Ковальчук І. І., доцент Данко М. М., доцент Семанюк В. І., до-

цент Падовський А. І., доцент Васів Р. О., головний спеціаліст відділу організації 

протиепізоотичної роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветери-

нарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській об-

ласті Сторчак Ю. Г., асистент Яремчук В. Ю., аспірант Шаран О. М. 

Секретар: доцент Лукащук Б. О. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження оновленої освітньо-наукової програми «Ветери-

нарна медицина», підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна 

медицина». Кваліфікація: доктор філософії з ветеринарної медицини. 

2. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, для 

забезпечення освітнього процесу на факультеті ветеринарної медицини. 

 

1. Слухали: 

Професор Тибінка А. М. представив оновлену освітньо-наукову програму 

«Ветеринарна медицина», підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рі-

вня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 

«Ветеринарна медицина». Кваліфікація: доктор філософії з ветеринарної меди-

цини. При цьому, Тибінка А. М. вказав що в структуру даної ОНП введено нові 

дисципліни: 1) «Науковий експеримент та методи дослідження», яка матиме 6 кре-

дитів; 2) «Педагогічна практика», яка матиме 3 кредити. Об’єм освітньої частини 

ОНП становитиме 43 кредити. Також змінено назви окремих вибіркових дисцип-

лін, скореговано компетенції, які вони забезпечуватимуть. Члени навчально-мето-

дичної ради обговорили структуру програми, обов’язкові та вибіркові дисципліни, 

об’єм кредитів, що відводяться на вивчення кожної дисципліни, її контрольні за-

ходи, компетенції, які забезпечуватимуть дисципліни та очікувані програмні ре-

зультати навчання. 

 

Вирішили: 

Представлену освітньо-наукову програму «Ветеринарна медицина», підгото-

вки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» затвердити. 

 

2. Слухали: 

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

тературу, подану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Методичні вказівки «Хвороба Ауєскі (діагностика та заходи боротьби), для 

лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Епізоотологія 
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та інфекційні хвороби». Автори: Падовський А. І., Куртяк Б. М., Левківська Н. Д., 

Собко Г. В., Авдосьева І. К., Регенчук В. В., Падовський В. Н. Об’єм – 18 сторінок. 

Рецензент: завідувач кафедри мікробіології і вірусології, к. вет. н., професор Калі-

ніна О. С. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 

02. 06. 2021 р. протокол № 15. 

2. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів ІІІ курсу факу-

льтету ветеринарної медицни спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (для ди-

сципліни «Ветеринарна фармакологія»). Автори: Слободюк Н. М., Винярська А.В., 

Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Гутий Б.В., Васів. Р.О., Харів І.І., Леськів Х.Я., Данко 

Г.В., Солтис М.П. Об’єм – 28 сторінок. Рецензент: доцент кафедри внутрішніх хво-

роб тварин та клінічної діагностики, кандидат ветеринарних наук Личук М. Г. Ме-

тодичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри фармакології та токсикології 

06. 05. 2021 р. протокол № 3. 

3. Методична розробка «Додаткові методи дослідження органів системи ди-

хання (рентгенологічне дослідження)». Навчально-методична карта заняття з клі-

нічної діагностики хвороб тварин, для здобувачів другого рівня вищої освіти (ма-

гістр) за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Ру-

син В. І., Драч М. П., Максимович І. А. Леньо М. І. Чернушкін Б. О. Пристипа О І. 

Об’єм – 18 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біо-

технології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, профе-

сор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрі-

шніх хвороб тварин та клінічної діагностики 22. 02. 2021 р. протокол № 10. 

4. Методичні рекомендації «Мікроспорія котів (Діагностика, лікування, про-

філактика та заходи боротьби)». Автори: Кісера Я. В., Мартинів Ю. В. Об’єм – 32 

сторінки. Рецензенти: завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і 

судової ветеринарії, д. вет. н., професор Коцюмбас Г. І. Завідувач лабораторії клі-

ніко-біологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових доба-

вок, д. вет. н. Жила. М. І. Методичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри 

епізоотології 02. 06. 2021 р. протокол № 15. 

5. Методичні вказівки «Пастерельоз (діагностика, біопрепарати, профілак-

тика та ліквідація)», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кісера Я. В., Бо-

жик Л. Я., Мартинів Ю. В. Об’єм – 29 сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри но-

рмальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н., професор Ко-

цюмбас Г. І. Декан факультету ветеринарної гігієни, екології та права, професор 

кафедри мікробіології та вірусології, д. вет. н., професор Пеленьо. Р. А. Методичні 

рекомендації розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 02. 06. 2021 р. прото-

кол № 15. 

6. Методичні вказівки «Лептоспіроз (діагностика, біопрепарати, профілак-

тика та оздоровлення)», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кісера Я. В., 

Божик Л. Я., Мартинів Ю. В. Об’єм – 31 сторінка. Рецензенти: завідувач кафедри 

нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н., професор 

Коцюмбас Г. І. Декан факультету ветеринарної гігієни, екології та права, професор 

кафедри мікробіології та вірусології, д. вет. н., професор Пеленьо. Р. А. Методичні 

рекомендації розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 02. 06. 2021 р. прото-

кол № 15. 
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7. Методичні вказівки «Бруцельоз (діагностика, біопрепарати, профілактика 

та боротьба)», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кісера Я. В., Божик Л. Я., 

Мартинів Ю. В. Об’єм – 43 сторінки. Рецензенти: завідувач кафедри нормальної та 

патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н., професор Коцюмбас Г. І. 

Декан факультету ветеринарної гігієни, екології та права, професор кафедри мікро-

біології та вірусології, д. вет. н., професор Пеленьо. Р. А. Методичні рекомендації 

розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 02. 06. 2021 р. протокол № 15. 

8. Методичні вказівки «Бруцельоз (діагностика, біопрепарати, профілактика 

та боротьба)», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кісера Я. В., Божик Л. Я., 

Мартинів Ю. В. Об’єм – 43 сторінки. Рецензенти: завідувач кафедри нормальної та 

патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н., професор Коцюмбас Г. І. 

Декан факультету ветеринарної гігієни, екології та права, професор кафедри мікро-

біології та вірусології, д. вет. н., професор Пеленьо. Р. А. Методичні рекомендації 

розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 02. 06. 2021 р. протокол № 15. 

8. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять з загальної епі-

зоотології, для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціаль-

ністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Куртяк Б. М., Кісера Я. В., Марти-

нів Ю. В. Об’єм – 133 сторінки. Рецензенти: декан факультету ветеринарної меди-

цини, к. вет. н., доцент Стронський Ю. С. Завідувач лабораторії бактеріологічного 

контролю якості і безпечності ветпрепаратів ДНДКІ ветеринарних препаратів та 

кормових добавок, д. вет. н., професор Кушнір І. М. Навчально-методичний посіб-

ник розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 02. 06. 2021 р. протокол № 15. 

9. Навчально-методичний посібник «Збірник тестових завдань з навчальної 

дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія»». для здобувачів другого (магістер-

ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: 

Хомин Н. М., Мисак А. Р., Пріцак В. В., Ігліцький І. І., Назарук Н. В. Об’єм – 70 

сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної ді-

агностики, д. вет. н., професор Слівінська Л. Г. Професор кафедри хірургії і пато-

фізіології імені академіка І. О. Поваженка НУБіП України, д. вет. н. Сухонос В. П. 

Навчально-методичний посібник розглянуто на засіданні кафедри хірургії 

02. 06. 2021 р. протокол № 5. 

10. Методичний посібник «Тестові завдання підсумкового контролю рівня 

теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Загальна 

і спеціальна хірургія»». для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Хомин Н. М., Мисак А. Р., 

Пріцак В. В., Ігліцький І. І., Назарук Н. В. Об’єм – 80 сторінок. Рецензенти: завіду-

вач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, д. вет. н., професор 

Слівінська Л. Г. Професор кафедри хірургії і патофізіології імені академіка 

І. О. Поваженка НУБіП України, д. вет. н. Сухонос В. П. Методичний посібник ро-

зглянуто на засіданні кафедри хірургії 02. 06. 2021 р. протокол № 5. 

11. Методичні рекомендації «Історія хвороби з навчальної дисципліни «Зага-

льна і спеціальна хірургія»» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

світи за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Хомин Н. М., Ми-

сак А. Р., Пріцак В. В., Ігліцький І. І., Дудчак І. П., Назарук Н. В. Об’єм – 18 сторі- 
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