
ПРОТОКОЛ №3 
від 11 жовтня 2021 р.

засідання членів навчально-методичної ради факультету громадського розвитку 
та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. 3. Гжицького (ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького)

Присутні: доц. Сливка Н.Б., голова ради, проф. Пеленьо Р.А., проф. Параняк 
Р.П., проф. Гутий Б.В., проф. Смолінська О.С., проф. Андріїв В.І., доц.. Сімонов 
М.Р., доц. Грицина М.Р., доц. Сухорська О.П., доц. Коверко Ю.А., доц. 
Дашковський О.О., доц.Івасик Н.О., доц.Семенів Б.С., доц. Калин Б.М., проф.. 
Салата В.З., студентка Тарас І.Р., студентка Ходорівська 1.1., студентка 
Войцехівська А.М., члени ради, Сусол Н.Я., керівник відділу забезпечення 
якості освіти та акредитації, запрошена

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми «Фармація, 
промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2021-22 н.р.

у

2. Про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми «Фізична 
терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2021-22 н.р.

3. Про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми «Фізична 
культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, запланованої у 
2021-22 н.р.

4. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника із лекційного 
матеріалу «Вірусологія» для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (автор Калініна О.С.)
Рецензент: Прийма О.Б. -  к.вет.н., доцент кафедри паразитології ЛНУВМБ 
імені С.З. Гжицького.

5. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
«Лабораторні заняття і тематична самостійна робота» з навчальної дисципліни 
«Вірусологія» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Калініна О.С.)
Рецензент: Прийма О.Б. -  к.вет.н., доцент кафедри паразитології ЛНУВМБ 
імені С.З. Гжицького.

6. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Засоби 
діагностики успішності навчання із загальної вірусології» для студентів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Калініна О.С.) 
Рецензент: Прийма О.Б. -  к.вет.н., доцент кафедри паразитології ЛНУВМБ 
імені С.З. Гжицького.

7 Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій з 
навчальної дисципліни «Анатомія людини з основами динамічної морфології».



Розділ 4. Загальна динамічна морфологія опорно-рухового апарату людини. 
Розділ 5. Морфо-функціональна характеристика положень та рухів тіла для 
здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» (автор Мусієнко О. В.)
Рецензент:Волошин О. Р. -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка

8. Затвердження та рекомендація до друку текстів лекцій з дисципліни 
«Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання». Розділ 2. 
Фізіологічні основи фізичного виховання для здобувачів першого ступеня 
вищої освіти (бакалавр) спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автор 
Мусієнко О. В.)
Рецензент:Волошин О. Р. -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка

9. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій щодо 
проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освітй освітнього 
ступеня «Бакалавр» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автори 
Семенів Б.С., Шутка Г.І., Артюх В.М., Стахів М.М.)
Рецензент: Смолінська О. Є. — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки, професор ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького

10. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
«Практична санітарна мікробіологія» для здобувачів вищої освіти навчальних 
закладів IV рівня акредитації Міністерства освіти і науки України, які вивчають 
санітарну, технічну і харчову мікробіологію (автори Семанюк Н.В., Яремко
О.В., Верхолюк М.М., Турко Я.І., Семанюк В.І., Турко І Б., ГІеленьо Р.А., Шах 
А.С.)
Рецензент: Магрело II.В. -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В.Демчука 
ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького

11. Затвердження та рекомендація до друку лабораторного практикуму
«Загальна мікробіологія» для здобувачів другого ступеня вищої освіти 
спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 211 
«Ветеринарна медицина» (автори Яремко О.В., Верхолюк М.М., Семанюк 11.В., 
Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Турко І Б., Куляба О.В., Шах А.С.)
Рецензент: Дашковський О.О. -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
ветеринарно-санітарного інспектування ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького

12. Затвердження та рекомендація до друку лабораторного практикуму
«Імунологія» для здобувачів другого ступеня вищої освіти спеціальності 212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 211 «Ветеринарна медицина» 
(автори Яремко О.В., Верхолюк М.М., Турко Я.І., Семанюк Н.В., Семанюк В.І., 
ГІеленьо Р.А., Турко І Б.)



Рецензент: Божик Л .Я. -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
епізоотології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького •

СЛУХАЛИ:
1. Гаранта ОН «Фармація, промислова фармація» підготовки здобувані в 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, 
промислова фармація» ст..викладача Новікевич О.Т., яка представила відомості 
про самооцінювання освітньо-професійної програми, її сильні та слабкі 
сторони.
В обговоренні виступили: доц. Сусол Н.Я., проф. Пеленьо Р.А., доц. Сливка 
Н.Б.

2. Гаранта ОП «Фізична терапія, ерготерапія» підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» доц. Івасик Н.О., яка представила відомості про самооцінювання 
освітньо-професійної програми, її сильні та слабкі сторони.
В обговоренні виступили: доц. Сусол Н.Я., проф. Пеленьо Р.А., доц. 
Сухорська О.ГІ.

3. Гаранта ОГІ «Фізична культура і спорт» підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і 
спорт» доц. Семеніва Б.С., який представив відомості про самооцінювання 
освітньо-професійної програми, її сильні та слабкі сторони.
В обговоренні виступили: доц. Сусол Н.Я., проф. Пеленьо Р.А., доц. Сливка 
Н.Б.

4. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчального 
посібника із лекційного матеріалу «Вірусологія» для студентів спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація» (автор Калініна О.С.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц. Грицина М.Р.

5. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника «Лабораторні заняття і тематична самостійна робота» з 
навчальної дисципліни «Вірусологія» для студентів спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (автор Калініна О.С.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц. Грицина М.Р.

6. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчального 
посібника «Засоби діагностики успішності навчання із загальної вірусології» 
для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор 
Калініна О.С.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц. Сухорська О.ГІ.

7 Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій з навчальної дисципліни «Анатомія людини з основами 
динамічної морфології». Розділ 4. Загальна динамічна морфологія опорно- 
рухового апарату людини. Розділ 5. Морфо-функціональна характеристика



положень та рухів тіла для здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автор Мусієнко О. В.)
В обговоренні виступив: доц. Семенів Б.С.

8. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст текстів 
лекцій з дисципліни «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного 
виховання». Розділ 2. Фізіологічні основи фізичного виховання для здобувачів 
першого ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт» (автор Мусієнко О. В.)
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

9. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій щодо проходження педагогічної практики для здобувачів вищої 
освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт» (автори Семенів Б.С., Шутка Г.І., Артюх В.М., Стахів М.М.)
В обговоренні виступили: проф. ГІеленьо Р.А., доц. Сухорська О.П.

10. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника «Практична санітарна мікробіологія» для здобувачів 
вищої освіти навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерства освіти і 
науки України, які вивчають санітарну, технічну і харчову мікробіологію 
(автори Семанюк Н.В., Яремко О.В., Верхолюк М.М., Турко Я.І., Семанюк 
В.Ф., Турко І Б., Пеленьо Р.А., Шах А.С.)
В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.

11. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
лабораторного практикуму «Загальна мікробіологія» для здобувачів другого 
ступеня вищої освіти спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» та 211 «Ветеринарна медицина» (автори Яремко О.В., Верхолюк 
М.М., Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Турко І Б., Куляба О.В., Шах 
А.С.)
В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.

12. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
лабораторного практикуму «Імунологія» для здобувачів другого ступеня вищої 
освіти спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 211 
«Ветеринарна медицина» (автори Яремко О.В., Верхолюк М.М., Турко Я.1., 
Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Турко І Б.)
В обговоренні виступив: доц. Грицина М.Р.

ВИРІШИЛИ:
1. Гарантам ОП «Фармація, промислова фармація» підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОП «Фізична культура і спорт» та 
ОП «Фізична терапія, ерготерапія» підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої, запланованих до акредитації у 2021-22 н.р., 
допрацювати відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми із 
врахування пропозицій відділу забезпечення якості освіти та акредитації.



2. Рекомендувати навчальний посібник із лекційного матеріалу «Вірусологія» 
для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор 
Калініна О.С.) до друку.

3. Рекомендувати навчально-методичний посібник «Лабораторні заняття і 
тематична самостійна робота» з навчальної дисципліни «Вірусологія» для 
студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Калініна 
О.С.) до друку.

4. Рекомендувати навчальний посібник «Засоби діагностики успішності 
навчання із загальної вірусології» для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (автор Калініна О.С.) до друку.

5 Рекомендувати методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Анатомія 
людини з основами динамічної морфології». Розділ 4. Загальна динамічна 
морфологія опорно-рухового апарату людини. Розділ 5. Морфо-функціональна 
характеристика положень та рухів тіла для здобувачів першого ступеня вищої 
освіти (бакалавр) спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автор 
Мусієнко О. В.) до друку.

6. Рекомендувати Затвердження та рекомендація до друку текстів лекцій з 
дисципліни «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання». 
Розділ 2. Фізіологічні основи фізичного виховання для здобувачів першого 
ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 017 «Фізична культура і спорі» 
(автор Мусієнко О. В.) до друку.

7. Рекомендувати методичні рекомендації щодо проходження педагогічної 
практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автори Семенів Б.С., Шутка Г.І., 
Артюх В.М., Стахів М.М.) до друку.

8. Рекомендувати навчально-методичний посібник «Практична санітарна 
мікробіологія» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів IV рівня 
акредитації Міністерства освіти і науки України, які вивчають санітарну, 
технічну і харчову мікробіологію (автори Семашок Н.В., Яремко О.В., 
Верхолюк М.М., Турко Я.І., Семанюк В.Ф., Турко ї Б., Пеленьо Р.А., Шах А.С.) 
до друку.

9. Рекомендувати лабораторний практикум «Загальна мікробіологія» для 
здобувачів другого ступеня вищої освіти спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» та 211 «Ветеринарна медицина» (автори Яремко О.В., 
Верхолюк М.М., Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Турко 1 Б., Куляба 
О.В., Шах А.С.) до друку.

10. Рекомендувати лабораторний практикум «Імунологія» для здобувачів 
другого ступеня вищої освіти спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» та 211 «Ветеринарна медицина» (автори Яремко О.В., Верхолюк



М.М., Турко Я.І., Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо Р.Д., Турко 1 Б.) до 
друку.

Голова навчально-методичної ради 
факультету громадського розвитку та здоров’я, 
доцент ^ ^ у  Сливка її.Ь.

Секретар, доцент ( Дашковський О.О.

у


