
ПРОТОКОЛ №5 
від ЗО листопада 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. ГІеленьо Р.А., нроф. 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 ОТІ., доц. Коверко Ю.А., доц. 
Дашковський О.О., доц.Івасик Н.О., доц.Семенів Б.С., доц. Калин Б.М., проф.. 
Салата В.З., доц.Новікевич О.Т., студентка Ходорівська 1.1., студентка 
Войцехівська А.М., члени ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення переліку вибіркових дисциплін, їх анотацій та каталогів-для 
студентів ОС «Бакалавр», «Магістр» освітньо-професійних програм факультету

2. Інформація щодо стану готовності навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін у Віртуальному навчального середовищі на другий 
семестр 2021 -2022 н.р.

СЛУХАЛИ:
1. Голів навчально-методичних комісій спеціальностей факультету, які 
представили оновлені каталоги вибіркових дисциплін.
В обговоренні виступили: проф. ГІеленьо Р.А., доц. Сливка П.Б.

2. Інформацію заступника декана, доц. Сухорської О.П. про стан готовності 
навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (робочих 
навчальних програм; підручників та навчальних посібники; конспектів лекцій; 
методичних вказівок для проведення лабораторних, практичних, семінарських 
занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти; методичних матеріалів для 
виконання курсових робіт (проектів); методичних розробок для забезпечення 
всіх форм контролю (переліки питань, варіанти контрольних робіт, перелік гем 
індивідуальних завдань, курсових робіт, екзаменаційні білети тощо); інших 
науково-методичних матеріалів з урахуванням специфіки кафедри та освітньої 
програми) у Віртуальному навчальному середовищі на другий семестр 2021 - 
2022 н.р.
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.ГІ., проф. Гутий Б.В., проф. 
Смолінська О.Є., проф. Андріїв В.І., доц. Сімонов М.Р., доц. Грицина М.Р., доц. 
Івасик Н.О., доц. Семенів Б.С.

ВИРІШИЛИ:
1.Затвердити каталоги вибіркових дисциплін для освітньо-професійних програм 
спеціальностей факультету та оприлюднити їх на сайті університету.

2. Взяти до відома інформацію про методичного забезпечення навчальних 
дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі на другий семестр 2021 - 
2022 н.р. Активізувати роботу щодо методичного забезпечення навчальних



дисциплін та співпрацю викладач-студент у Віртуальному навчальному 
середовищі. На засіданнях кафедр обговорити стан й якість методичного 
забезпечення навчальних дисциплін у II семестрі

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

Секретар, доцент

ґс£к.
Сливка 11.Б.

Дашковський О.О.


