
ПРОТОКОЛ №4 
від 16 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: Присутні: доц. Сливка II.Б., голова ради, проф. ГІеленьо Р.А., проф. 
Параняк Р.П., проф. Гутий Б.В., проф. Смолінська О.Є., 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, доц. Двилюк І.В., голова навчально-методичної 
ради університету, запрошений

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення проекту Положення про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З.Гжицького

2. Аналіз опитування здобувачів освіти, випускників, НЛІІ працівників та 
стейкхолдерів щодо якості освіти.

3. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до занять із 
навчальної дисципліни «Апітерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор 
Лабінський А.И).
Рецензент:
Ковальський Ю.В. -  д.с/г.н., професор кафедри технології виробництва і 
переробки продукції дрібних тварин ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького

4. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять з навчальної дисципліни «Адаптивна фізична культура» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Герцик А.М. -  д.фіз.вих., професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
УКУ
Тиравська 0.1. -  к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
ЛДУФК ім. Івана Боберського

5. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Герцик А.М. -  д.фіз.вих., професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
УКУ



Тиравська 0.1. -  к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
ЛДУФК ім. Івана Боберського
6. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Гірудотерапія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автори Лабінський А.Й., Кордис Б.Д., Найда Л.Я.).
Рецензент:
Найда Л.Я. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького

7. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника до 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Анімалотерагіія» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автори Лабінський А.Й., Береговенко О.).
Рецензент:
Ковальський Ю.В. -  д.с/г.н., професор кафедри технології виробництва і 
переробки продукції дрібних тварин ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького

f
І

8. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Анатомія 
свійських тварин» для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» (автор ГІрисяжнюк В.Я.).
Рецензент:
Харів І.І. -  к.б.н., доцент кафедри фармакології і токсикології ЛНУВМБ імені 
С. 3. Ґжицького
Федик Ю.Я. -  к.вет.н., доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і 
судової ветеринарії ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

9. Затвердження та рекомендація до друку навчально-довідкове видання 
«Українсько-латинський анатомічний словник» для студентів спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (автор ГІрисяжнюк В.Я.). 
Рецензент:
Мисак А.Р. -  д.вет.н., професор кафедри хірургії ЛНУВМБ імені С. 3. 
Ґжицького
Харів І.І. -  к.б.н., доцент кафедри фармакології і токсикології ЛНУВМБ імені 
С. 3. Ґжицького

СЛУХАЛИ:
1. Голову навчально-методичної ради університету доцента Двилюка І.В. про 
пропозиції, основні зміни та доповнення до діючого Положення про 
організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б., доц. Івасик 
Н.О., доц. Семенів Б.С., доц. Грицина М.Р., доц. Сухорська О.II.

2. Гарантів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 01 1 Освіта, педагогічні 
науки, 017 Фізична культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна



гігієна, санітарія і експертиза, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична 
терапія, ерготерапія, які доповіли про результати анонімного анкетування 
здобувачів освіти відповідних ОН, випускників, НИМ працівників та 
стейкхолдерів.
В обговоренні виступив: доц.. Двилюк І.В., проф. Пеленьо Р.А., доц. Сливка 
Н.Б.,

3. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок до занять із навчальної дисципліни «Апітерапія» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Лабінський А.Й).
В обговоренні виступила: доц. Івасик Н.О.

4. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок до практичних занять з навчальної дисципліни «Адаптивна фізична 
культура» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступила: доц. Сухорська О.II. ,
5. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і методика 
фізичного виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступила: доц. Сухорська О.П.

6. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гірудотерапія» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автори Лабінський А.Й., Кордис Б.Д., Найда 
Л.Я.).
В обговоренні виступила: доц. Івасик Н.О.

7. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчального 
посібника до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Анімалотерапія» 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автори Лабінський А.Й., Береговенко О.).
В обговоренні виступила: доц. Івасик Н.О.

8. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчального 
посібника «Анатомія свійських тварин» для студентів спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (автор Присяжнюк В.Я.).
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

9. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку II. Б. про структуру та зміст навчально- 
довідкове видання «Українсько-латинський анатомічний словник» для 
студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (автор 
Присяжнюк В.Я.).



1. Р ек о м ен д у вати  в р ах у вати  п р о п о зи ц ії каф едр  ф акультету  гр ом ад ського  
розвитку та здоров’я, навчально-методичних комісій спеціальностей і 
навчально-методичної ради факультету при розгляді на методичній раді 
університету та затвердженні Вченою Радою університету.

2. Врахувати побажання здобувачів вищої освіти щодо покращення освітньої 
програми, зокрема збільшити кількість практичної підготовки для майбутньої 
професійної діяльності випускника та покращити матеріально технічну базу 
кафедр. Посилити взаємодію кафедр зі стейкхолдерами з метою коригування 
освітніх програм та їх цілей навчання відповідних освітніх компонент. 
Залучити більше випускників в обговоренні реалізації освітніх програм на 
2022-2023 н.р.

3. Рекомендувати методичні вказівки методичних вказівок до занять із 
навчальної дисципліни «Апітерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор 
Лабінський А.Й) до друку.

4. Рекомендувати методичні вказівки методичних вказівок до практичних 
занять з навчальної дисципліни «Адаптивна фізична культура» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до друку.

5. Рекомендувати методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до друку.

6. Рекомендувати методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Гірудотерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автори 
Лабінський А.И., Кордис Б.Д., Найда Л.Я.) до друку.

7. Рекомендувати навчальний посібник до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Анімалотерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автори 
Лабінський А.Й., Береговенко О.) до друку.

8. Рекомендувати навчальний посібник «Анатомія свійських тварин» для 
студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (автор 
Присяжшок В.Я.) до друку.



9. Рекомендувати навчально-довідкове видання «Українсько-латинський 
анатомічний словник» для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна г ігієна, 
санітарія і експертиза» (автор Присяжнюк В.Я.) до друку.

Голова навчально-методичної ради 
факультету громадського розвитку та здоров’я, 
доцент

Секретар, доцент

Рг>
Сливка Н.Ь. 

Даш ко всь кий О.О.


