
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 9
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «15» червня 2021 р.

Присутні: 14 осіб.
Відсутні: доц. Гримах О.Я., доц. Коваль Г.М., доц. Стронський Ю.С. 
Запрошені: доц. Галух Б.І.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Маркетинговий 
менеджмент» для підготовки здобувачів початкового (короткого циклу) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 2021 року набору - доц. 
Вовк М.В.

2. Про рекомендацію для затвердження вченій раді університету 
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти - доц. Двилюк І.В.

3. Про рекомендацію для затвердження графіку навчального процесу на 
2021-2022 навчальний рік - доц. Пенцак Т.Г.

4. Про рекомендацію підручника «Ветеринарна вірусологія» (автори: 
Калініна О.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г.), видання 3-тє, перероблене і 
доповнене до видання із грифом «Рекомендовано Львівським національним 
університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького» 
- доц. Смолінська О.Є.

5. Про рекомендацію навчального посібника «Фізика, фізичні методи 
дослідження речовини та біологічних об’єктів» (автори: Коструба А.М., 
Федишин Я.І., Саварин В.І., Вихрист О.М.) до видання із грифом 
«Рекомендовано Львівським національним університетом ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького» - доц. Смолінська О.Є.

6. Про проект Індивідуального навчального плану студента -  доц. 
Двилюк І.В.

7. Про рекомендацію Положення «Про порядок реалізації права на 
академічну мобільність у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького» - доц. Двилюк 
І.В.

8. Про погодження змін до структури та змісту робочої програми 
навчальної дисципліни -  Цимбала С.В.

9. Про проект Положення про Раду роботодавців Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Ґжицького -  доц. Г алух Б.І.



L СЛУХАЛИ:
Доц. Вовк М.В. про внесення змін до освітньо-професійної програми 

«Маркетинговий менеджмент» для підготовки здобувачів початкового 
(короткого циклу) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
2021 року набору.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати вченій раді університету затвердити внесені зміни до 

освітньо-професійної програми «Маркетинговий менеджмент» для 
підготовки здобувачів початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» 2021 року набору.

2. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про рекомендацію для затвердження вченій раді 

університету навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Проф. Тибінка А.М., котрий представив навчальні плани освітньо- 

професійної програми «Ветеринарна медицина» для підготовки здобувачів 
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» 
галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».

Доц. Бойко А.О., котрий представив навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» для підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої 
освіти; навчальні плани освітньо-професійної програми «Дорадниптво в 
АПК» для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти; навчальні 
плани освітньо-професійної програми «Зоофізіотерапія» для підготовки 
здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні 
науки та продовольство»; навчальні плани освітньо-професійної програми 
«Водні біоресурси та аквакультура» для підготовки здобувачів першого та 
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

Доц. Михайлицька О.Р., котра представила навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Хімічні технології косметичних засобів та харчових 
добавок» для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»; навчальні плани 
освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» для 
підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна 
та біоінженерія»; навчальні плани освітньо-професійної програми «Харчові 
технології» для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти; навчальні 
плани освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування 
і переробки молока» та «Технології зберігання, консервування і переробки



м’яса» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та
технології».

Дон. Вовк М.В., котра представила навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Маркетинговий менеджмент» для підготовки 
здобувачів початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти; навчальні 
плани освітньо-професійної програми «Менеджмент» для підготовки 
здобувачів першого рівня вищої освіти; навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування» для 
підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти; навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Менеджмент IT-сфери» для підготовки здобувачів 
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»; навчальні 
плани освітньо-професійної програми «Маркетинг» для підготовки 
здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; навчальні 
плани освітньо-професійної програми «Публічне управління та 
адміністрування» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування»; навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Туризм» для підготовки здобувачів першого та 
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 
24 «Сфера обслуговування»; навчальні плани освітньо-професійної програми 
«Економіка підприємства» для підготовки здобувачів першого рівня вищої 
освіти та навчальні плани освітньо-професійної програми «Економіка 
довкілля і природних ресурсів» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Доц. Сливка Н.Б., котра представила навчальні плани освітньо- 
професійної програми «Освітні, педагогічні науки» для підготовки 
здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки»; навчальні плани освітньо-професійної програми 
«Фізична культура і спорт» для підготовки здобувачів першого рівня вищої 
освіти, за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 
01 «Освіта/Педагогіка»; навчальні плани освітньо-професійної програми 
«Екологія» для підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»; 
навчальні плани освітньо-професійної програми «Право» для підготовки 
здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за спеціальністю 
081 «Право» галузі знань 08 «Право»; навчальні плани освітньо-професійної 
програми «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для підготовки 
здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»; 
навчальні плани освітньо-професійної програми «Фармація, промислова 
фармація» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»; навчальні плани 
освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» для



підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 
227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

УХВАЛИЛИ.
Рекомендувати для затвердження вченій раді університету навчальні 

плани підготовки здобувачів вищої освіти.

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Пенцака Т.Г. про графік навчального процесу на 

2021-2022 навчальний рік:
- початок навчального року (осінній семестр) з 01.09.2021 р.;
- тривалість осіннього семестру з 01.09.2021 р. по 17.12.2021 р.;
- зимові канікули з 20.12.2021 р. по 097.01.2022 р.;
- зимова сесія з 10.01.2022 р. по 31.01.2022 р.;
- тривалість весняного семестру з 01.02.2022 р. по 30.06.2022 р.

УХВАЛИЛИ:
1. подану інформацію взяти до відома.
2. рекомендувати на затвердження вченій раді університету графік 

навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік.

4. СЛУХАЛИ:
Смолінську О.Є. про висновок видавничо-експертної комісії щодо 

підручника «Ветеринарна вірусологія» (автори: Калініна О.С., Панікар 1.1., 
Скибіцький В.Г.), видання 3-тє, перероблене і доповнене.

ВИСТУПИЛИ:
Проф. Тибінка А.М. з пропозицією рекомендувати Вченій раді 

Університету надати гриф даному підручнику.

УХВАЛИЛИ:
Пропонувати вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького» підручнику «Ветеринарна вірусологія» (автори: 
Калініна О.С., Панікар 1.1., Скибіцький В.Г.), видання 3-тє, перероблене і 
доповнене для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина».

5. СЛУХАЛИ:
Смолінську О.Є. про висновок видавничо-експертної комісії щодо 

навчального посібника «Фізика, фізичні методи дослідження речовини та



біологічних об’єктів» (автори: Коструба А.М., Федишин Я.І., Саварин В.І., 
Вихрист О.М.).

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Михайлицька О.Р. з пропозицією рекомендувати Вченій раді 

Університету надати гриф даному навчальному посібнику.

УХВАЛИЛИ:
Пропонувати вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького» навчальному посібнику «Фізика, фізичні методи 
дослідження речовини та біологічних об’єктів» (автори: Коструба А.М., 
Федишин ЯЛ., Саварин В.І., Вихрист О.М.) для студентів спеціальностей 
«Ветеринарна медицина», «Харчові технології», «Хімічні технології та 
інженерія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 
«Екологія», «Фармація, промислова фармація», «Біотехнології та 
біоінженерія», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», «Водні 
біоресурси та аквакультура».

6. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про проект Індивідуального навчального плану 

студента. Зачитав пропозиції, що подали проф. Пеленьо Р.А. та 
доц. Сливка Н.Б.

УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти пропозиції проф. Пеленьо Р.А. та доц. Сливки Н.Б.
2. Рекомендувати на затвердження вченій раді університету 

Індивідуальний навчальний план студента.

7. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про проект Положення «Про порядок реалізації права 

на академічну мобільність у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати на затвердження вченій раді університету Положення 

«Про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Ґжицького».

8. СЛУХАЛИ:
Цимбалу С.В. про зміни до структури та змісту робочої програми 

навчальної дисципліни.



ВИСТУПИЛИ:
Проф. Пеленьо Р.А. з пропозицією навчальну дисципліну замінити на 

освітня компонента.
Доц. Михайлицька О.Р. з пропозицією на титульній сторінці добавити 

назву освітньої програми.
Доц. Смолінська О.Є. з пропозиціями:
- розробники програми замінити на укладачі;
- денну та заочну форми навчання -  на денну та заочну форми здобуття 

освіти.
Доц. Поперечний С.І. з пропозицією, що робочі програми 

затверджуються деканами відповідних факультетів.
Результати голосування: за - 13; проти - 1; утримались -  немає.

УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти запропоновані пропозиції та відхилити пропозицію 

проф. Пеленя Р.А.
2. Рекомендувати на затвердження вченій раді університету оновлений 

зразок оформлення робочої програми навчальної дисципліни.

9. СЛУХАЛИ:
Доц. Галуха Б.І. про проект Положення про Раду роботодавців 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З.Ґжицького.

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В. запропонував членам навчально-методичної ради 

університету подати пропозиції до наступного засідання навчально- 
методичної ради університету щодо проекту Положення про Раду 
роботодавців Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького.

УХВАЛИЛИ:
Членам навчально-методичної ради університету переглянути та подати 

пропозиції щодо проекту Положення про Раду роботодавців Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Ґжицького.

Голова НМР, доцент І.Двилюк

Секретар НМР С.Цимбала


