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Львівський національний університет ветеринарної медицини  

та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини  

 

 

м. Львів          20. 12. 2021 р. 
 

 

Голова       –  професор Тибінка А. М. 

Секретар   –  доцент Васів Р. О. 

Присутні   –  доцент Данко М. М., доцент Калініна О. С., старший науковий спів-

робітник Ковальчук І. І., доцент Максимович І. А., професор Мисак А. Р., доцент 

Падовський А. І., студентка Проданчук О. В., професор Стефаник В. Ю., головний 

спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Управління безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпрод-

споживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., декан ФВМ, доцент Стронсь-

кий Ю. С. 

 

Запрошені  –  професор Влізло В. В., професор Гунчак В. М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» на 

2022-2023 навчальний рік (доповідач: І. І.  Ковальчук, старший науковий співробі-

тник).  

2. Затвердження освітньо-професійної програми «Ветеринарна лабораторна 

справа» на 2022-2023 навчальний рік (доповідач: В. В. Влізло, професор).  

3. Затвердження освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина. 

Ветеринарна фармація» на 2022-2023 навчальний рік (доповідач: В. М. Гунчак, 

професор). 

4. Розгляд та затвердження навчальних планів і графіків навчального процесу 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», на 2022-2023 навчальний рік (допові-

дач: Ю. С. Стронський, доцент, декан факультету ветеринарної медицини). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Старший науковий співробітник Ковальчук І. І. представила на розгляд на-

вчально-методичної ради факультету підсумковий варіант освітньо-професійної 

програми «Ветеринарна медицина» для підготовки здобувачів другого (магістер-

ського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-
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2023 навчальний рік, у якому враховано всі побажання та зауваження членів на-

вчально-методичної ради та інших стейкхолдерів. Рецензії останніх додаються. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити освітньо-професійну програму «Ветеринарна медицина» для під-

готовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний рік.  

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Професор Влізло В. В. представив на розгляд навчально-методичної ради фа-

культету підсумковий варіант нової освітньо-професійної програми «Ветеринарна 

лабораторна справа» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний 

рік, у якому враховано всі побажання та зауваження членів навчально-методичної 

ради та інших стейкхолдерів. Рецензії останніх додаються. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити освітньо-професійну програму «Ветеринарна лабораторна 

справа» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний рік. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Професор Гунчак В. М. представив на розгляд навчально-методичної ради 

факультету підсумковий варіант нової освітньо-професійної програми «Ветерина-

рна медицина. Ветеринарна фармація» для підготовки здобувачів другого (магіс-

терського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 

2022-2023 навчальний рік, у якому враховано всі побажання та зауваження членів 

навчально-методичної ради та інших стейкхолдерів. Рецензії останніх додаються. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Затвердити освітньо-професійну програму «Ветеринарна медицина. Ветери-

нарна фармація» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний рік.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Декан факультету ветеринарної медицини доцент Стронський Ю. С. предста-

вив на розгляд навчально-методичної ради факультету навчальні плани та графіки 

навчального процесу для здобувачів вищої освіти, що навчатимуться за всіма осві-

тніми програмами спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» в 2022-2023 нав-

чальному році. 
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