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Львівський  національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання навчально-методичної ради ФХТБ 

 

 

м. Львів         19 травня 2021 р.   
 

Голова       -   Михайлицька О.Р. 

Секретар   -   Басараб І.М. 

Присутні: Білонога Ю.Л., Драчук У.Р., Коваль Г.М., Курляк І.М., 

Мідяний С.В., Мусій Л.Я., Ромашко І.С., Сас Н.Б.,  Цісарик О.Й., 

Шемедюк Н.П. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та рекомендація до друку методичних напрацювань. 

2. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: голову НМР ФХТБ, доцента кафедри технології молока і 

молочних продуктів к.т.н., доцента Михайлицьку О.Р. про структуру й 

основні розділи методичних напрацювань, їх розгляд та затвердження. 

 

ВИСТУПИЛИ: Декан ФХТБ, доцент кафедри технології м’яса, 

м’ясних та олійно-жирових виробів ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, к.вет.н., 

Коваль Г.М., завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів 

ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, д.с.-г.н., професор Цісарик О.Й., професор 

кафедри загальнотехнічних дисциплін ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 

д.т.н., Білонога Ю.Л. 

 

УХВАЛИЛИ:  
Затвердити і рекомендувати до друку: 

1. Навчальний посібник «Цукри. Цукрозамінники. Підсолоджувачі.»,  

автори: Ваврисевич Я.С., Коваль Г.М., Михайлицька О.Р., Драчук У.Р.; 

рецензенти: Петришин Н.З. – кандидат технічних наук, доцент кафедри  

харчових технологій Львівського торгово-економічного університету; 

Ціж Б.Р. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальнотехнічних дисциплін Львівського національного університету  

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; витяг з 

протоколу засідання кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових 

виробів № 7 від 13.05.2021 року.  
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2.  «Основи селекції та конструювання промислових штамів 

мікроорганізмів»: лабораторний практикум для студентів денної та заочної 

форм навчання спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, автори: Буцяк В.І.; рецензенти: 

Стадницька Н.Є. – кандидатка хімічних наук, доцентка кафедри технології 

біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного 

університету «Львівська політехніка»; Півторак Я.І. – доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі тварин та технології 

кормів Львівського національного університету  ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького; витяг з протоколу засідання кафедри 

біотехнології та радіології № 27 від 22.03.2021 року.  

 

3. Посібник «Основи біотехнологічних процесів» для студентів галузі 

знань 16 «Хімічна та біоінженерія» спеціальності 162 «Біотехнологія та 

біоінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти,  укладачі: Буцяк 

В.І., Швед О.В.; рецензенти: Губицька І.І. – кандидатка хімічних наук, 

доцентка кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»; 

Півторак Я.І. – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

годівлі тварин та технології кормів Львівського національного університету  

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; витяг з 

протоколу засідання кафедри біотехнології та радіології № 27 від 

22.03.2021 року.  

 

4. Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни «Загальна 

біотехнологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія»,  

автори: Буцяк В.І.; рецензенти: Паращин Ж.Д. – кандидатка хімічних наук, 

доцентка кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та 

біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»; 

Півторак Я.І. – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

годівлі тварин та технології кормів Львівського національного університету  

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; витяг з 

протоколу засідання кафедри біотехнології та радіології № 27 від 

22.03.2021 року. 

 

5.  «Методи ідентифікації ГМО»:  лабораторний практикум для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

162 «Біотехнологія та біоінженерія» укладач: Буцяк В.І.; рецензенти: 

Стадницька Н.Є. – кандидатка  хімічних наук,  доцента  кафедри  технології  

біологічно активних сполук, фармації та біотехнології   Національного 

університету «Львівська політехніка»; Півторак Я.І. – доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри годівлі тварин та технології
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