
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання навчально-методичної ради ФХТБ 

 

м. Львів        30 листопада 2020 р. 

 

Голова       –   Михайлицька О.Р. 

Секретар   –   Басараб І.М. 

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

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

Шемедюк Н.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд рецензій-відгуків на проєкти освітньо-професійних програм 

та рекомендація на погодження вченою радою факультету і 

затвердження вченою радою Університету освітньо-професійних 

програм зі змінами та доповненнями. 

2. Розгляд та рекомендація до друку методичних напрацювань. 

 

1. СЛУХАЛИ: гарантів освітньо-професійних програм про зміни та 

доповнення до освітньо-професійних програм із врахуванням пропозицій 

роботодавців, академічної спільноти та інших стейкхолдерів. 

 

ВИСТУПИЛИ: Декан ФХТБ, к. вет. н., доцент кафедри технології м’яса, 

м’ясних та олійно-жирових виробів Коваль Г.М., завідувач кафедри 

технології молока і молочних продуктів, к.т.н. ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, 

д.с.-г.н., професор Цісарик О.Й., завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних 



та олійно-жирових виробів, к.т.н., доцент Драчук У.Р., завідувач кафедри 

біотехнології та радіології, д. с.-г. н., професор Буцяк В.І. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати вченій раді факультету погодити освітньо-професійні 

програми і вченій раді Університету затвердити зі змінами та доповненнями: 

 освітньо-професійну програму «Харчові технології» першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 

18 «Виробництво та технології»; 

 освітньо-професійну програму «Технології зберігання, консервування і 

переробки молока» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології»; 

– освітньо-професійну програму «Технології зберігання, консервування і 

переробки м’яса» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології»; 

– освітньо-професійну програму «Біотехнології та біоінженерія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»; 

– освітньо-професійну програму «Біотехнології та біоінженерія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»; 

 освітньо-професійну програму «Хімічні технології косметичних засобів 

та харчових добавок» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія». 

 

2. СЛУХАЛИ: голову НМК 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. 

 



 


