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Протокол № 2 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини від 13. 10. 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. Формування експертної ради стейкхолдерів факультету ветеринарної ме-

дицини. 

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

готовленої працівниками факультету ветеринарної медицини. 

 

1. Слухали: 

Декан Стронський Ю. С. поінформував, що відповідно до «Положення про 

раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної меди-

цини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького» на факультеті ветеринарної медицини 

необхідно створити дорадчо-консультативний орган: «Експертну раду стейкхолде-

рів». На неї покладатимуться наступні функції: надання пропозицій щодо удоско-

налення професійних вимог до майбутніх фахівців; оцінювання якості підготовки 

фахівців; участь у моніторингу та аналізі освітніх програм; залучення до розбудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; спільна реалізація і ресурсна під-

тримка освітніх програм різних видів практик здобувачів вищої освіти та інші фу-

нкції (згідно положення). 

 

Вирішили:  
Сформувати «Експертну раду стейкхолдерів» факультету ветеринарної ме-

дицини за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» і запропонували включити 

до неї наступних осіб:  

Сторчак Ю.Г. – кандидата ветеринарних наук, головний спеціаліст відділу 

організації протиепізоотичної роботи Управління безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у Львів-

ській області. 

Березовський Р.З. – кандидата ветеринарних наук, заступник директора по 

тваринництву ПАП «Агропродсервіс». 

Пріцак В.В. – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри хірургії 

ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, власниця мережі клінік «СоноВет». 

Шаран М.М. – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник ди-

ректора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН. 

Перун Л.М. – головний ветеринарний лікар «Goodvalley Україна». 
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