ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С. 3. ҐЖИЦЬКОГО
(ЛНУВМБ імені С. З, Ґжицького)
ПРОТОКОЛ № 4
засідання навчально-методичної ради університету
м. Львів

«20» грудня 2021 р.

Присутні: 14 осіб.
Відсутні: проф. Колодійчук В.А., доц. Поперечний С.І., проф. Тибінка А.М.,
доц. Турко І.Б.
Запрошені: доц. Галух Б.І., доц. Шемедюк Н.П.
Порядок денний:
1. Про результати роботи в 2021 році та перспективи розвитку
факультету ветеринарної медицини - декан ФВМ Стронський Ю.С.
2. Про результати роботи в 2021 році та перспективи розвитку біологотехнологічного факультету - декан БТФ Бойко А.О.
3. Про результати роботи в 2021 році та перспективи розвитку
факультету харчових технологій та біотехнології - декан ФХТБ Коваль Г.М.
4. Про результати роботи в 2021 році та перспективи розвитку
факультету економіки та менеджменту - декан ФЕМ Гримак О.Я.
5. Про результати роботи в 2021 році та перспективи розвитку
факультету громадського розвитку та здоров’я - декан ФГРЗ Пеленьо Р.А.
6. Про проект Положення про гаранта освітньої програми у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. 3. Ґжицького - завідувач відділу забезпечення якості освіти та акредитації
Сусол Н.Я.
7. Про внесення змін до Положення про Раду роботодавців Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. 3. Ґжицького - Галух Б.І.
8. Про внесення змін до Положення про практичну підготовку
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького - Галух Б.І.
9. Про внесення змін до Положення про організацію і проведення
практики здобувачів вищої освіти за кордоном - Галух Б.І.
10. Про проект Положення про відділ працевлаштування та зв'язків з
виробництвом - Галух Б.І.
11. Про освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки
здобувачів вищої освіти університету - доц. Двилюк І.В.
12. Про графік навчального процесу на 2022-2023 н.р. - доц. Двилюк І.В.
13. Про затвердження переліку вибіркових дисциплін - доц. Двилюк І.В.

14. Про склад навчально-методичної ради університету -- доц.
Двилюк І.В.
15. Про підготовку до весняного семестру - дон. Двилюк І.В.
16. Про рекомендацію навчального посібника «Animal Physiology»
(укладачі: Коломієць І. А., Ковальчук І. І.; за ред. І. А. Коломієць,
M. В. Подоляка) до видання із грифом «Рекомендовано Львівським
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. 3. Ґжицького» - проф. Смолінська О.Є.
17. Про рекомендацію навчального посібника «Державна політика
гуманітарної безпеки у контексті становлення громадянського суспільства в
Україні» (автори-укладачі: І. О. Парубчак, Н. Б. Радух, Г. М. Гринишин,
М. П. Матвеева, Д. О. Харечко, Д. Л. Демидко) до видання із грифом
«Рекомендовано Львівським національним університетом ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького» - Смолінська О.Є.

1. СЛУХАЛИ:
Декана ФВМ Стронського Ю.С. про результати роботи в 2021 році та
перспективи розвитку факультету ветеринарної медицини.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В. із запитаннями.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно
затвердити
результати
роботи
декана
ФВМ
Стронського Ю. С. в 2021 році та перспективний план розвитку факультету
ветеринарної медицини.

2. СЛУХАЛИ:
Декана БТФ Бойка А.О. про результати роботи в 2021 році та
перспективи розвитку біолого-технологічного факультету.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В. із запитаннями.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити результати роботи декана БТФ Бойка А.О. в
2021 році та перспективний план розвитку біолого-технологічного
факультету.

3. СЛУХАЛИ:
Декана ФХТБ Коваль Г.М. про результати роботи в 2021 році та
перспективи розвитку факультету харчових технологій та біотехнології.

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В. із запитаннями.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити результати роботи декана ФХТБ Коваль Г.М. в
2021 році та перспективний план розвитку факультету харчових технологій
та біотехнології.

4. СЛУХАЛИ:
Декана ФЕМ Гримака О.Я. про результати роботи в 2021 році та
перспективи розвитку факультету економіки та менеджменту.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В. із запитаннями.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити результати роботи декана ФЕМ Гримака О.Я. в
2021 році та перспективний план розвитку факультету економіки та
менеджменту.

5. СЛУХАЛИ:
Декана ФГРЗ Пеленьо Р.А. про результати роботи в 2021 році та
перспективи розвитку факультету громадського розвитку та здоров’я.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В., доц. Пенцак Т.Г. із запитаннями.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити результати роботи декана ФГРЗ Пеленьо Р.А. в
2021 році та перспективний план розвитку факультету громадського
розвитку та здоров’я.

6. СЛУХАЛИ:
Сусол Н.Я. про проект Положення про гаранта освітньої програми у
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.
ВИСТУПИЛИ:
Проф. Смолінська О.Є., доц. Шемедюк Н.П. із запитаннями.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету
Положення про гаранта освітньої програми у Львівському національному
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.

7. СЛУХАЛИ:
Галуха Б.І. про внесення змін до Положення про Раду роботодавців
Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету
внести зміни до Положення про Раду роботодавців Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. 3. Ґжицького.
8. СЛУХАЛИ:
Галуха Б.І. про внесення змін до Положення про практичну підготовку
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету
внести зміни до Положення про практичну підготовку здобувачів вищої
освіти у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.

9. СЛУХАЛИ:
Галуха Б.І. про внесення змін до Положення про організацію і
проведення практики здобувачів вищої освіти за кордоном.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету
внести зміни до Положення про організацію і проведення практики
здобувачів вищої освіти за кордоном.

10. СЛУХАЛИ:
Галуха Б.І. про проект Положення про відділ працевлаштування та
зв'язків з виробництвом.

УХВАЛИЛИ:
Даний проект Положення про відділ працевлаштування та зв'язків з
виробництвом повернути на доопрацювання та винести на обговорення
наступного засідання навчально-методичної ради університету.

11. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо освітньо-професійних програм та навчальних
планів підготовки здобувачів вищої освіти університету.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Стронський Ю.С., котрий представив освітньо-професійну
програму та навчальні плани «Ветеринарна медицина» для підготовки
здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна
медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».
Доц. Бойко А.О., котрий представив освітньо-професійні програми та
навчальні плани: «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» для підготовки здобувачів першого та другого рівнів вищої
освіти; «Зоофізіотерапія» для підготовки здобувачів першого рівня вищої
освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; «Водні
біоресурси та аквакультура» для підготовки здобувачів першого та другого
рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».
Доц. Коваль Г.М., котра представила освітньо-професійні програми та
навчальні плани: «Біотехнології та біоінженерія» для підготовки здобувачів
першого та другого рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та
біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»; «Харчові
технології» для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти;
«Технології зберігання, консервування і переробки молока»; «Технології
зберігання, консервування і переробки м’яса» для підготовки здобувачів
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі
знань 18 «Виробництво та технології».
Доц. Гримак О .Я., котрий представив освітньо-професійні програми та
навчальні плани: «Маркетинговий менеджмент» для підготовки здобувачів
початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти; «Менеджмент» для
підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти; «Менеджмент організацій
та адміністрування» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти,
«Менеджмент IT-сфери» для підготовки здобувачів другого рівня вищої
освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» для підготовки
здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за спеціальністю
075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
«Публічне управління та адміністрування» для підготовки здобувачів
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»;

«Туризм» для підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»;
«Економіка підприємства» для підготовки здобувачів першого рівня вищої
освіти; «Бізнес-економіка» / Bucines economics для підготовки здобувачів
першого рівня вищої освіти та «Економіка довкілля і природних ресурсів»
для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю
051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Проф. Пеленьо Р.А., котрий представив освітньо-професійні програми та
навчальні плани: «Освітні, педагогічні науки» для підготовки здобувачів
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні
науки»; «Фізична культура і спорт» для підготовки здобувачів першого рівня
вищої освіти, за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань
01 «Освіта/Педагогіка»; «Екологія» для підготовки здобувачів першого та
другого рівня вищої освіти; «Екологічна політика і правове регулювання
природокористування» для підготовки здобувачів першого рівня вищої
освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»;
«Право» для підготовки здобувачів першого та другого рівня вищої освіти за
спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право»; «Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза» для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі
знань 21 «Ветеринарна медицина»; «Фармація, промислова фармація» для
підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю
226 «Фармація, промислова фармація»; «Фізична терапія, ерготерапія» для
підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю
227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету освітньопрофесійні програми та навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти.

12. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В.
2022-2023 навчальний рік:

про

графік

навчального

процесу

на

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету
графік навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік.

13. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про перелік дисциплін вільного вибору для
формування Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів
вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
Голова навчально-методичної ради біолого-технологічного факультету
Лобойко Ю.В., голова навчально-методичної ради факультету харчових
технологій та біотехнології Михайлицька О.Р., голова навчально-методичної
ради факультету громадського розвитку та здоров’я Сливка Н.Б., доц.
Стронський Ю.С., доц. Вовк М.В., котрі доповіли про результати
формування Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору.
УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити перелік дисциплін вільного вибору для
формування Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів
вищої освіти.

14. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про склад навчально-методичної ради університету. У
зв’язку з закінченням строку повноважень навчально-методичної ради
університету, що становить два роки, оновити персональний склад ради.
Запропонував вивести зі складу ради Колодійчука В.А., а ввести - Галуха Б.І.
та Шемедюк Н.П. Інших членів ради залишити без змін.
УХВАЛИЛИ.
Одноголосно підтримали пропозицію доц. Двилюка І.В. щодо оновлення
складу навчально-методичної ради університету.

15. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про підготовку до весняного семестру: про готовність
віртуального навчального середовища до нового семестру та готовність
науково-педагогічних працівників до можливого дистанційного навчання.
УХВАЛИЛИ:
Провести верифікацію та корегування навчальних дисциплін весняного
семестру у віртуальному навчальному семестрі. Деканатам забезпечити
кафедри актуальними списками груп для роботи у віртуальному навчальному
середовищі університету та налагодження зворотного зв’язку із здобувачами
вищої освіти з використанням додаткових навчальних платформ.

16. СЛУХАЛИ.
Смолінську О.Є. про висновок видавничо-експертної комісії щодо
навчального посібника «Animal Physiology» (укладачі: Коломієць І. А.,
Ковальчук 1.1.; за ред. І. А. Коломієць, М. В. Подоляка).

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Стронський Ю.С. з пропозицією рекомендувати Вченій раді
університету надати гриф даному навчальному посібнику.
УХВАЛИЛИ:
Пропонувати Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. 3. Ґжицького» навчальному посібнику «Animal Physiology»
(укладачі: Коломієць І. А., Ковальчук I. L; за ред. І. А. Коломієць,
М. В. Подоляка) для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

17. СЛУХАЛИ:
Смолінську О.Є. про висновок видавничо-експертної комісії щодо
навчального посібника «Державна політика гуманітарної безпеки у контексті
становлення громадянського суспільства в Україні» (автори-укладачі:
І. О. Парубчак, Н. Б. Радух, Г. М. Гринишин, М. П. Матвеева, Д. О. Харечко,
Д. Л. Демидко).
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Гримак О.Я. із пропозицією рекомендувати
університету надати гриф цьому навчальному посібнику.

Вченій

раді

УХВАЛИЛИ:
Пропонувати вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С. 3. Ґжицького» навчальному посібнику «Державна політика гуманітарної
безпеки у контексті становлення громадянського суспільства в Україні»
(автори-укладачі: І. О. Парубчак, Н. Б. Радух, Г. М. Гринишин,
М. П. Матвеева, Д. О. Харечко, Д. Л. Демидко) для студентів другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління
та адміністрування».

Голова НМР, доцент

Секретар

Світлана ЦИМБАЛА

