
ПРОТОКОЛ №6 

від 16 лютого 2021 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 ради:, 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 ради, доц.Калитовська М.Б., т.в.гаранта ,запрошена  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та погодження навчальних та робочих планів освітньо-

професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти спеціальностей 011 Освіта, педагогічні науки, 017 Фізична 

культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза, 226 Фариація промислова фармація, 227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

 

СЛУХАЛИ:  

1.1. Голову методичної комісії спеціальності 011 Освіта, педагогічні науки 

проф. Смолінську О.Є. про навчальний та робочі плани ОП «Освітні, 

педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

1.2. Голову методичної комісії спеціальності 017 Фізична культура і спорт доц. 

Семеніва Б.С. про навчальний та робочі плани ОП «Фізична культура і 

спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

1.3. Голову методичної комісії спеціальності 081 Право доц. Коверко Ю.А. про 

навчальний та робочі плани ОП «Право» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

1.4. Голову методичної комісії спеціальності 101 Екологія доц. Калин Б.М. про 

навчальний та робочі плани ОП «Екологія» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

1.5. Голову методичної комісії спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза проф. Пеленя Р.А. про навчальний та робочі плани ОП 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

1.6. Голову методичної комісії спеціальності 226 Фармація, промислова 

фармація про навчальний та робочі плани ОП «Фармація, промислова 

фармація»  другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

1.7. Голову методичної комісії спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія 

доц. Лабінського про навчальний та робочі плани ОП «Фізична терапія, 

ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 



В обговоренні виступили: декан ФВГЕП Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б., доц. 

Сухорська О.П. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити робочі та навчальні програми та рекомендувати декану факультету 

для затвердження. 

 

 

 

Голова НМР ФВГЕП, доцент   Сливка Н.Б. 

 

Секретар, доцент    Дашковський О.О.  


