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Протокол № 1 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини від 17. 09. 2021 р. 

 
Присутні: декан ФВМ, доцент Стронський Ю. С., голова навчально-методи-

чної ради ФВМ, професор Тибінка А. М., професор Мисак А. Р., професор Стефа-

ник В. Ю., д.вет.н. Ковальчук І. І., доцент Данко М. М., доцент Семанюк В. І., до-

цент Падовський А. І., доцент Васів Р. О., головний спеціаліст відділу організації 

протиепізоотичної роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветери-

нарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській об-

ласті Сторчак Ю. Г., студентка Проданчук О. В. 

Секретар: доцент Лукащук Б. О. 

 

Порядок денний: 

1. Дотримання вимог академічної доброчесності та перевірка на антиплагіат 

курсових робіт, що виконуються на факультеті ветеринарної медицини. 

2. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, під-

готовленої працівниками факультету ветеринарної медицини. 

 

1. Слухали: 

Декан факультету, доцент Стронський Ю.С. вказав на необхідність неухиль-

ного дотримання вимог академічної доброчесності під час виконання курсових ро-

біт на факультеті ветеринарної медицини. Вказані роботи повинні проходити пере-

вірку на антиплагіат. Члени навчально-методичної ради у процесі обговорення на-

голосили, що курсові роботи на кафедрі акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин ім. Г.В. Звєрєвої, кафедрі внутрішніх хвороб тварин та клініч-

ної діагностики, кафедрі хірургії виконуються у формі «Історії хвороби», а на ка-

федрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії – у формі «Про-

токолу розтину». Усі ці роботи оформляються рукописно та мають характерні осо-

бливості на кожній кафедрі. 

 

Вирішили:  
Контроль щодо виявлення та запобігання академічному плагіату у тексті ро-

біт «Історія хвороби» та «Протокол розтину» (які оформляються рукописно та ма-

ють специфічні особливості) здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветери-

нарна медицина» покладається на керівників робіт, які призначаються зі складу на-

уково-педагогічних працівників кафедри. 

 

 

2. Слухали: 

Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну літературу, по-

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Навчально-методичні рекомендації «Veterinary pharmacology. Medicines af-

fecting the function of afferent nerves and sensivity of nerve terminals (Ветеринарна 

фармакологія. Засоби, що діють на функцію аферентних нервів, і чутливі нервові 
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закінчення)» (англійською мовою) для лабораторних занять здобувачам другого рі-

вня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Гу-

нчак В. М., Леськів Х. Я. Об’єм – 56 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри гігі-

єни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені В. М. Демчука, доктор 

ветеринарних наук, професор Гутий Б. В. Навчально-методичні рекомендації розг-

лянуто на засіданні кафедри фармакології та токсикології 31. 08. 2021 р. протокол 

№ 7. 

2. Навчально-методичні рекомендації «Veterinary pharmacology. Medicines af-

fecting the central nervous system (Ветеринарна фармакологія. Засоби, що діють пе-

реважно на центральну нервову систему)» (англійською мовою) для лабораторних 

занять здобувачам другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 “Вете-

ринарна медицина”. Автори: Гунчак В. М., Леськів Х. Я. Об’єм – 52 сторінки. Ре-

цензент: завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілак-

тики імені В. М. Демчука, доктор ветеринарних наук, професор Гутий Б. В. На-

вчально-методичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри фармакології та 

токсикології 31. 08. 2021 р. протокол № 7. 

3. Методичні рекомендації «Конспект лекцій» з навчальної дисципліни «Па-

тологічна морфологія та розтин (розділ загальна патоморфологія та органопатоло-

гія)», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 211 

«Ветеринара медицина». Автори: Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Шкіль М. І., 

Хмідь Є. П., Стронський Ю. С., Данкович Р. С., Лемішевський В. М. Об’єм – 146 

сторінок. Рецензент: виконувач обов’язків завідувача кафедри нормальної та пато-

логічної фізіології імені С. В. Стояновського, д. вет. н. Ковальчук І. І. Методичні 

рекомендації розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної морфо-

логії і судової ветеринарії 13. 09. 2021 р. протокол № 2. 

4. Методичні рекомендації «Конспект лекцій» з навчальної дисципліни «Па-

томорфологія (розділ загальна патоморфологія)», для здобувачів другого (магістер-

ського) рівня вищої освіти, спеціальності 212 «Ветеринара гігієна, санітарія та екс-

пертиза». Автори: Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Шкіль М. І., Хмідь Є. П., Стронсь-

кий Ю. С., Лемішевський В. М. Об’єм – 88 сторінок. Рецензент: виконувач обов’яз-

ків завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стоянов-

ського, д. вет. н. Ковальчук І. І. Методичні рекомендації розглянуто на засіданні 

кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 13. 09. 2021 р. 

протокол № 2. 

5. Навчально-методичний посібник «Тестові завдання з ветеринарної патоло-

гічної фізіології тварин для самоконтролю знань» для самостійної роботи студентів 

в позааудиторний час при підготовці до лабораторних занять та іспиту з дисцип-

ліни «Ветеринарна патологічна фізіологія» спеціальності 211 «Ветеринара меди-

цина». Автори: Ковальчук І. І., Колотницький В. А., Мацюк О. І. Об’єм – 74 сторі-

нки. Рецензенти: виконувач обов’язків завідувача лабораторії екологічної фізіоло-

гії та якості продукції Інституту біології тварин НААН, старший науковий співро-

бітник Цап М. М., доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової 

ветеринарії Стронський Ю. С. Навчально-методичний посібник розглянуто на засі-

данні кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського 

10. 09. 2021 р. протокол № 2. 

6. Навчально-методичні рекомендації «Загальна ветеринарна патологічна фі-

зіологія тварин» для проведення лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарна 
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патологічна фізіологія» та самостійної роботи студентів спеціальності 211 «Вете-

ринара медицина». Автори: Ковальчук І. І., Колотницький В. А., Слепокура О. І. 

Об’єм – 64 сторінки. Рецензент: доцент кафедри нормальної та патологічної мор-

фології і судової ветеринарії Стронський Ю. С. Навчально-методичні рекомендації 

розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної фізіології імені 

С. В. Стояновського 10. 09. 2021 р. протокол № 2. 

7. Навчально-методичні рекомендації «Збірник патофізіологічних термінів» 

для самостійної роботи студентів в позааудиторний час при підготовці до лабора-

торних занять та іспиту з дисципліни «Ветеринарна патологічна фізіологія» спеці-

альності 211 «Ветеринара медицина». Автори: Ковальчук І. І., Колотницький В. А., 

Слепокура О. І. Об’єм – 48 сторінок. Рецензент: доцент кафедри нормальної та па-

тологічної морфології і судової ветеринарії Стронський Ю. С. Навчально-методи-

чні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної фізі-

ології імені С. В. Стояновського 10. 09. 2021 р. протокол № 2. 

8. Методичні вказівки «Фізіологія центральної нервової системи» для лабо-

раторних занять з дисципліни «Фізіологія тварин», для студентів другого (магіс-

терського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринара медицина». Автори: 

Ковальчук І. І., Коломієць І. А., Головач П. І., Змія М. М. Об’єм – 18 сторінок. Ре-

цензент: професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової вете-

ринарії Тибінка А. М. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри норма-

льної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського 10. 09. 2021 р. протокол 

№ 2. 

9. Методичні вказівки «Фізіологія збудливих тканин» для лабораторних за-

нять з дисципліни «Фізіологія тварин», для студентів другого рівня вищої освіти 

«Магістр» спеціальності 211 «Ветеринара медицина». Автори: Ковальчук І. І., 

Змія М. М., Головач П. І., Коломієць І. А. Об’єм – 21 сторінка. Рецензент: професор 

кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Тибінка А. М. 

Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної 

фізіології імені С. В. Стояновського 10. 09. 2021 р. протокол № 2. 

10. Методичні вказівки з організації навчального процесу з «Фізіології тва-

рин» (лекції, лабораторні заняття, тематична самостійна робота) для здобувачів 

другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 211 «Ветеринара медицина» 

(скорочена форма підготовки) у 2021-2022 навчальному році. Автори: Голо-

вач П. І., Ковальчук І. І., Коломієць І. А., Змія М. М. Об’єм – 59 сторінок. Рецен-

зент: професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветерина-

рії Тибінка А. М. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри нормальної 

та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського 10. 09. 2021 р. протокол № 2. 

11. Навчально-методичний посібник з організації навчального процесу з «Фі-

зіології тварин» (лекції, лабораторні заняття, тематична самостійна робота) для 

здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 211 «Ветеринара ме-

дицина» у 2021-2022 навчальному році. Автори: Головач П. І., Ковальчук І. І., Ко-

ломієць І. А., Змія М. М. Об’єм – 80 сторінок. Рецензенти: професор кафедри нор-

мальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Тибінка А. М. Доктор ве-

теринарних наук, професор, член-кореспондент НААН України, головний науко-

вий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту 

біології тварин НААН України Федорук Р. С. Навчально-методичний посібник ро-

зглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної фізіології імені  
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