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Львівський національний університет ветеринарної медицини  
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 7 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          24. 03. 2022 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., голов-
ний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Управління безпеч-
ності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., декан ФВМ, до-
цент Стронський Ю. С. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Внесення змін у проведення підсумкової атестації для здобувачів вищої 

освіти ФВМ (доповідач: Ю. С. Стронський, доцент, декан факультету ветерина-
рної медицини). 

2. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, під-
готовленої працівниками факультету ветеринарної медицини (доповідач: 
А. М. Тибінка, професор). 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Декан факультету ветеринарної медицини, доцент Стронський Ю. С. поін-

формував членів навчально-методичної ради факультету, що згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України (№ 265 від 21. 03. 2022 р.) та наказом на-
шого університету (№ 57 від16. 03. 2022 р.), у зв’язку із введенням воєнного 
стану, необхідно атестацію здобувачів вищої освіти, що передбачає виконання 
та захист магістерської кваліфікаційної роботи замінити на атестацію у формі 
кваліфікаційного іспиту. 

 
ВИРІШИЛИ:  

Атестацію здобувачів вищої освіти, що передбачає виконання та захист ма-
гістерської кваліфікаційної роботи замінити на атестацію у формі кваліфікацій-
ного іспиту. Провести корегування освітньо-професійних програм, навчальних 
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планів, робочих програм навчальних дисциплін. Розробити кваліфікаційні за-
вдання та довести їх перелік до здобувачів вищої освіти. Сформувати необхідні 
екзаменаційні комісії, організувати їх роботу та розробити графіки атестації здо-
бувачів вищої освіти. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну літературу, по-
дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Методичні вказівки до виконання протоколу розтину з патологічної ана-
томії та розтину. Автори: Данкович Р С., Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Лемішевсь-
кий В. М., Стронський Ю. С., Хміль Є. П., Шкіль М. І. Об’єм – 34 сторінки. Ре-
цензент: професор кафедри хірургії, д. вет. н. Мисак А. Р. Методичні вказівки 
розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної морфології і судової 
ветеринарії 24. 03. 2022 р., протокол № 6. 

2. Методичні рекомендації для самостійного вивчення окремих тем нав-
чальної програми «Патологічна анатомія та розтин / секційний курс». Автори: 
Данкович Р С., Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Лемішевський В. М., Стронсь-
кий Ю. С., Хміль Є. П., Шкіль М. І. Об’єм – 33 сторінки. Рецензент: професор 
кафедри хірургії, д. вет. н. Мисак А. Р. Методичні рекомендації розглянуто на 
засіданні кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 
24. 03. 2022 р., протокол № 6. 

3. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з навчаль-
ної дисципліни «Патологічна анатомія та розтин (секційний курс)». Автори: Да-
нкович Р С., Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Лемішевський В. М., Стронсь-
кий Ю. С., Хміль Є. П., Шкіль М. І. Об’єм – 73 сторінки. Рецензент: професор 
кафедри хірургії, д. вет. н. Мисак А. Р. Методичні рекомендації розглянуто на 
засіданні кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 
24. 03. 2022 р., протокол № 6. 

4. Навчальний посібник «Конспект лекцій з дисципліни «Судово-ветери-
нарна медицина»», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Коцюмбас Г. І., Жила М. І., 
Шкіль М. І., Данкович Р С., Стронський Ю. С., Лемішевський В. М. Об’єм – 88 
сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 
діагностики, д. вет. н. Слівінська Л. Г. Заступник директора з наукової роботи 
ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, д. вет. н. Музика В. П. 
Навчальний посібник розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологіч-
ної морфології і судової ветеринарії 24. 03. 2022 р., протокол № 6. 

5. Навчально-методичний посібник «Патоморфологічна діагностика інфе-
кційних захворювань тварин», для здобувачів другого (магістерського) рівня ви-
щої освіти, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Жила М. І., Ко-
цюмбас Г. І., Шкіль М. І., Хміль Є. П., Стронський Ю. С., Лемішевський В. М. 
Об’єм – 180 сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри епізоотології, д. вет. н., про-
фесор Куртяк Б. М. Заступник директора з наукової роботи ДНДКІ ветеринарних 
препаратів та кормових добавок, д. вет. н. Музика В. П. Навчально-методичний 
посібник розглянуто на засіданні кафедри нормальної та патологічної морфології 
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і судової ветеринарії 24. 03. 2022 р., протокол № 6. 
6. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин за отруєнь. На-

вчально-методичні карти занять» до лабораторного заняття з дисципліни «Внут-
рішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівін-
ська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Зінко Г. О., Федоро-
вич В. Л., Стефаник О. В. Об’єм – 42 сторінки. Рецензент: завідувач кафедри аку-
шерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, 
д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засі-
данні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., 
протокол № 14. 

7. Методична розробка «Основні синдроми ураження шкіри та шкірних за-
лоз. Хвороби шкіри. Навчально-методична карта заняття» до лабораторного за-
няття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для студентів факультету вете-
ринарної медицини, спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Сліві-
нська Л. Г., Влізло В. В., Федорович В. Л., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Зі-
нко Г. О., Стефаник О. В. Об’єм – 24 сторінки. Рецензент: завідувач кафедри аку-
шерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, 
д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засі-
данні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., 
протокол № 14. 

8. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин за хвороб, спричи-
нених порушенням обміну макроелементів. Навчально-методична карта за-
няття» до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальні-
стю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щер-
батий А. Р., Личук М. Г., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Стефаник О. В. Об’єм – 
19 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехно-
логії відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. 
Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин 
та клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

9. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин за хвороб, спричи-
нених порушенням вуглеводно-ліпідного обміну. Навчально-методичні карти за-
нять» до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальні-
стю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щер-
батий А. Р., Личук М. Г., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Стефаник О. В. Об’єм – 
27 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехно-
логії відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. 
Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин 
та клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

10. Методична розробка «Клінічне і лабораторне дослідження хворих тва-
рин при недостатності та надлишку мікроелементів. Навчально-методична карта 
заняття» до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», 
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для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціаль-
ністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Зі-
нко Г. О., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Федорович В. Л., Стефаник О. В. Об’єм 
– 27 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехно-
логії відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. 
Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин 
та клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

11. Методична розробка «Хвороби молодняку тварин. Навчально-методи-
чні карти занять» до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби 
тварин», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влі-
зло В. В., Зінко Г. О., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Федорович В. Л., Стефа-
ник О. В. Об’єм – 26 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінеко-
логії та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор 
Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутріш-
ніх хвороб тварин та клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

12. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин за імунних дефіци-
тів, аутоімунних та алергічних хвороб. Навчально-методична карта заняття» до 
лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підгото-
вки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 
«Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щерба-
тий А. Р., Личук М. Г., Федорович В. Л., Зінко Г. О., Стефаник О. В. Об’єм – 28 
сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 
відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Мето-
дичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та 
клінічної діагностики 21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

13. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи (істо-
рії хвороби) з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна 
медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Личук М. Г., Щербатий А. Р., Федоро-
вич В. Л., Зінко Г. О., Стефаник О. В. Об’єм – 42 сторінки. Рецензент: завідувач 
кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. 
Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Методичні вказівки розгля-
нуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 
21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

14. Методична розробка «Біохімічне дослідження крові». Навчально-мето-
дична карта заняття з клінічної діагностики хвороб тварин, для здобувачів дру-
гого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». 
Автори: Слівінська Л. Г., Леньо М. І., Максимович І. А., Драч М. П., Русин В. І., 
Чернушкін Б. О., Приступа О. І. Об’єм – 28 сторінок. Рецензент: завідувач кафе-
дри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрє-
вої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на за-
сіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 
21. 03. 2022 р., протокол № 14. 
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15. Методична розробка «Морфологічне дослідження крові (Ч. 1)». На-
вчально-методична карта заняття з клінічної діагностики хвороб тварин, для здо-
бувачів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 211 «Ветеринарна 
медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Леньо М. І., Максимович І. А., Драч М. П., 
Русин В. І., Чернушкін Б. О., Приступа О. І. Об’єм – 23 сторінки. Рецензент: за-
відувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. 
Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розгля-
нуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 
21. 03. 2022 р., протокол № 14. 

16. Навчально-методичний посібник «Antimicrobial drugs» (англійською 
мовою), для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина». Автори: Гунчак В. М., Леськів Х. Я. Об’єм – 115 сто-
рінок. Рецензенти: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 
відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, д. вет. н., професор Стефаник В. Ю. Кері-
вник випробувального центру ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових до-
бавок, д. вет. н., професор Величко В О. Навчально-методичний посібник розг-
лянуто на засіданні кафедри фармакології та токсикології 22. 02. 2022 р., прото-
кол № 11. 

17. Навчально-методичний посібник «Substances regulating the functions of 
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