
 

Протокол №3 

від 22.12.2021 р. засідання методичної ради БТФ  

ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького 

 

 

 

Присутні:  

доценти Лобойко Ю.В., Крушельницька О.В.,   

Кропивка Ю.Г., Гордійчук Н.М., 

Голодюк І.П.,  Барило Б.С., студенти  

Маренич О.В., Дядишин Д.В. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження освітніх програм освітніх ступенів Бакалавр 

та Магістр за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». 

2. Розгляд та затвердження навчальних планів освітніх ступенів 

Бакалавр та Магістр за спеціальностями 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні 

біоресурси та аквакультура» 

3. Розгляд, обговорення методичних рекомендацій для проведення 

лабораторно-практичного заняття на тему: «Методи аналізу 

виробничого травматизму та профзахворювання» Ярошович І.Г. 

Чайковський Б.П., Ярошович Т.С., Шалько А.В. 

4. Різне. 
 

Слухали:  
1. Голову методичної ради факультету доцента Лобойка Ю.В., яка 

рекомендувала затвердити освітньо-професійні програми освітніх 

ступенів Бакалавр та Магістр за спеціальностями 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні 

біоресурси та аквакультура». 

2. Голову методичної ради факультету доцента Лобойка Ю.В., яка 

рекомендувала затвердити навчальні плани освітніх ступенів Бакалавр 

та Магістр за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» 

3. Секретаря методичної ради доц. Барила Б.С, який зазначив що на 

методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичного 

заняття на тему: «Методи аналізу виробничого травматизму та 

профзахворювання» є позитивні рецензії та витяг з протоколу засідання 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

про допуск до друку.  

4. Різне.  
 



Ухвалили:  
1. Затвердити освітньо-професійні програми освітніх ступенів Бакалавр та 

Магістр за спеціальностями 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

2. Затвердити навчальні плани освітніх ступенів Бакалавр та Магістр за 

спеціальностями 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» та 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 

3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для проведення 

лабораторно-практичного заняття на тему: «Методи аналізу 

виробничого травматизму та профзахворювання» Ярошович І.Г. 

Чайковський Б.П., Ярошович Т.С., Шалько А.В. 

4. Різне.  
 

 

 

Голова методичної ради  

біолого-технологічного ф-ту     Лобойко Ю.В. 
 

Секретар методичної ради  

біолого-технологічного ф-ту     Барило Б.С. 
 


