
ПРОТОКОЛ №3 
від 09 листопада 2020 р. 

засідання членів  навчально-методичної ради 
факультету ветеринарної гігієни, екології та права 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Гжицького (ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького) 

 
Присутні: доц. Сливка Н.Б., голова комісії; проф. Пеленьо Р.А., проф. Параняк 
Р.П., проф. Козенко О.В., проф. Смолінська О.Є., проф. Андріїв В.І., доц.. 
Сімонов М.Р., доц. Грицина М.Р., доц. Сухорська О.П., доц. Коверко Ю.А., доц. 
Дашковський О.О., доц.Лабінський А.Й., доц.Семенів Б.С., студентка Тарас І.Р. 
члени комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   

1. Обговорення та затвердження структури та обсягу кваліфікаційних робіт 
здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти спеціальностей факультету 
 
2. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
«Фармацевтична хімія. Лікарські речовини неорганічної природи. Частина 1» 
для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автори 
Кобрин Л.О., Демчук О.Г.) 

Рецензенти: 
Коркун Ольга Яремівна - кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

аналітичної хімії хімічного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

Лесик Роман Богданович - доктор фармацевтичних наук, професор 
кафедри  фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії фармацевтичного 
факультету Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького 
 
СЛУХАЛИ: 
1.1 Голову навчально-методичної комісії спеціальності 101 «Екологія»         
Калин Б.М.   про структуру та обсяг кваліфікаційних робіт здобувачів першого 
та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія». 
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П. 
1.2. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 081 «Право»         
Коверко Ю.А. про структуру та обсяг кваліфікаційних робіт здобувачів другого 
рівнів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 
В обговоренні виступили: проф. Андріїв В.І. 
1.3. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза» Пеленя Р.А. про структуру та обсяг 
кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 
В обговоренні виступили:  проф. Козенко О.В. 
1.4. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 011 «Освітні, 
педагогічні науки» Смолінську О.Є. про структуру та обсяг кваліфікаційних 



робіт здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» 
В обговоренні виступили:  проф. Пеленьо Р.А. 
1.5. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» Грицину М.Р. про структуру та обсяг кваліфікаційних 
робіт здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» 
В обговоренні виступили:  доц. Лабінський А.Й. 
 
2. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчально-методичного посібника «Фармацевтична хімія. Лікарські речовини 
неорганічної природи. Частина 1» для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (автори Кобрин Л.О., Демчук О.Г.) 
В обговоренні виступили: декан ФВГЕП Пеленьо Р.А., доц. Грицина М.Б. 
 
ВИРІШИЛИ: 
1.1 Затвердити обсяг кваліфікаційних робіт здобувачів першого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 101 «Екологія» не менше 50 сторінок комп’ютерного 
тексту; здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» 
– не менше 70 сторінок комп’ютерного тексту. Затвердили наступну структуру 
робіт: 

1) першого рівня вищої освіти: 
Титульний аркуш 
Анотація: українською мовою  
Зміст 
Вступ (обсягом до 2 сторінок) 
Розділ 1. Огляд літератури (обсягом 15-20% від загальної кількості роботи) 
Розділ 2. Матеріали і методи досліджень (обсягом 15-20% від загальної 

кількості роботи) 
Розділ 3. Результати власних досліджень та їх обговорення (обсягом 25-

30% від загальної кількості роботи) 
Розділ 4. Охорона праці 
Висновки 
Пропозиції 
Список використаних джерел (кількістю не менше 30) 
2). другого рівня вищої освіти: 
Титульний аркуш 
Анотація: українською та англійською мовами 
Зміст 
Вступ (обсягом до 2 сторінок) 
Розділ 1. Огляд літератури (обсягом 15-20% від загальної кількості роботи) 
Розділ 2. Матеріали і методи досліджень (обсягом 15-20% від загальної 

кількості роботи) 
Розділ 3. Результати власних досліджень та їх обговорення (обсягом 25-

30% від загальної кількості роботи) 
Розділ 4. Охорона праці 
Розділ 5. Цивільний захист 



Висновки 
Пропозиції 

       Список використаних джерел (кількістю не менше 50) 
1.2. Затвердити обсяг кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право» не менше 70 сторінок комп’ютерного 
тексту. Затвердили наступну структуру робіт: 

Титульний аркуш 
Анотації на українській на англійській мовах 
Зміст 
Вступ 
Розділ 1 – теоретичний (характеристика об’єкта дослідження, огляд 

наукових джерел; опис ґенезу наукової проблеми; висвітлення питання 
історичного розвитку відповідних правових інститутів, характеристика 
сучасного стану відповідних правових відносин, огляд основних категорій, 
понять, ознак, їх порівняльний аналіз з аналогами в зарубіжних правових 
системах),  

Розділ 2 – аналітичний (характеристика предмета дослідження, аналіз 
правових норм, положень правової науки, міжнародних стандартів, 
порівняльний аналіз законодавства і практики зарубіжних країн, узагальнення 
судової практики, статистичних даних, соціологічних досліджень тощо), 

Розділ 3 - рекомендаційно-впроваджувальний (формулювання пропозицій 
способів вирішення конкретних правових проблем, удосконалення 
законодавства та практики, які ґрунтуються на результатах аналізу, 
проведеного в попередніх розділах кваліфікаційної роботи).  

Висновки 
Список використаних джерел (кількістю не менше 50); 
Додатки (за необхідності). 

1.3. Затвердити обсяг кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» не 
менше 60 сторінок комп’ютерного тексту. Затвердили наступну структуру 
робіт: 

Титульний аркуш 
Зміст 
Перелік умовних позначень (за необхідності). 
Анотація 
Вступ 
Розділ 1. Огляд літератури 
Розділ 2 Вибір напрямів досліджень, матеріали та методи виконання 

роботи 
Розділ 3 Результати власних досліджень та їх обговорення  
Висновки 
Список використаних джерел літератури (кількістю не менше 30) 
Додатки  (за необхідності) 

1.4. Затвердити обсяг кваліфікаційних робіт здобувачів другого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» не менше 50 сторінок 
комп’ютерного тексту. Затвердили наступну структуру робіт: 

Титульний аркуш 



 


