
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 9
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «24» серпня 2022 р.

Присутні: 18 осіб.
Відсутні: ІДимбала С.В.
Запрошені: Івашків Р.М., Коверко Ю.А.

Порядок денний:

1. Про призначення па період відпустки Цимбали С.В. секретарем 
засідання члена навчально-методичної ради університету проф. Тибінку А.М.
-  доц. Двилюк І.В.

2. Про графік навчального процесу -  доц. Двилюк І.В.
3. Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної 

роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної 
роботи науково-педагогічних працівників па 2022/2023 н.р. -  
доц. Двилюк І.В.

4. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Право» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право та 
навчальних планів 2022 року набору -  доц. Коверко Ю.А.

5. Про внесення змін до освітньо-професійної програми «Право» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право та 
навчальних планів 2022 року набору -  доц. Коверко Ю.А.

6. Звіти голів навчально-методичних рад факультетів за 2021-2022 н.р.
7. Звіт голови навчально-методичної ради університету за 2021-2022 н.р.

-  дощ Двилюк І.В.
8. Про план роботи навчально-методичної ради університету на 2022- 

2023 навчальний рік -  доц. Двилюк І.В.
9. Про рекомендацію навчального видання довідкового характеру 

«Англо-український словник ветеринарних термінів. English-Ukrainian 
dictionary of veterinary terms» (автори: Зіико Г.О., Слівіиська Л.Г., Пришляк 
Л.В., Щербатий А.Р., Личук М.Г., Федорович В.Л., Стсфаник О.В.) до 
видання із грифом «Рекомендовано Львівським національним університетом 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького»
-  проф. Смоліпська О.С.



1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про призначення на період відпустки Цимбали С.В. 

секретарем засідання члена навчально-методичної ради університету 
проф. Тибінку А.М.

УХВАЛИЛИ:
Відповідно до Положення про навчально-методичну раду університету 

на період відсутності секретаря ради Цимбали С.В. призначити секретарем 
засідання навчально-методичної ради університету проф. Тибінку А.М.

2. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про графік навчального пронесу на 

2022-2023 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету 

графік навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік.

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про затвердження норм часу для планування та обліку 

навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи науково-педагогічних працівників па 2022/2023 н.р.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Вченій раді університету затвердити норми часу для 

планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів 
методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних 
працівників па 2022/2023 п.р.

4. СЛУХАЛИ:
Доп. Коверко Ю.А. про внесення змін до освітньо-професійної програми 

та навчальних планів «Право» для підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право 2022 року 
набору, у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти зі спеціальності 
081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 р. № 644).

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити внесені зміни до 

освітньо-професійної програми «Право» для підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право.



2. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити внесені зміни до 
навчальних планів освітньо-професійної програми «Право» для підготовки 
здобувачів пертого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
081 Право.

5. СЛУХАЛИ:
доц. Коверко 10.А. про внесення змін до освітньо-професійної програми 

та навчальних планів «Право» для підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право 2022 року 
набору, у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти зі спеціальності 
081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 р. № 643).

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити внесені зміни до 

освітньо-професійної програми «Право» для підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

2. Рекомендувати Вченій раді університету затвердити внесені зміни до 
навчальних планів освітньо-професійної програми «Право» для підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
081 Право.

6. СЛУХАЛИ:
Проф. Тибінка А.М., доц. Лобойко Ю.М., доц. Михайлицька О.Р., 

доц. Поперечний С.І., доц. Сливка П.Б. звітували про роботу навчально- 
методичних рад факультетів за 2021-2022 н.р.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити звіти голів методичних рад факультетів: 

ветеринарної медицини -  проф. Тибіпки А.М., біолого-техпологічного -  
доц. Лобойка Ю.М., харчових технологій та біотехпології 
доц. Михайлицької О.Р., економіки та менеджменту -  доц. Поперечного С.І., 
громадського розвитку та здоров’я -  доц. Сливки П.Б.

7. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюк 1.13. звітував про роботу навчально-методичної ради 

університету за 2021-2022 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Стронський ІО. С. звіт голови навчально-методичної ради 

університету за 2021-2022 н.р. визнати задовільним.



УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити звіт голови навчально-методичної ради 

університету за 2021-2022 н.р.

8. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо плану роботи навчально-методичної ради 

університету на 2022-2023 н.р.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно затвердити план роботи навчально-методичної ради 

університету на 2022-2023 н.р.

9. СЛУХАЛИ:
Смолінську О.Є. про висновок видавничо-експертної комісії щодо 

навчального видання довідкового характеру «Англо-український словник 
ветеринарних термінів. English-Ukrainian dictionary of veterinary terms» 
(автори: Зінко Г.О., Слівінська Л.Г., Пришляк Л.В., Щербатий А.Р., 
Личук М.Г., Федорович В.Л., Стефаник О.В.).

Пропонувати вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським 
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. 3. Ґжицького» навчальному виданню довідкового характеру «Англо- 
український словник ветеринарних термінів. English-Ukrainian dictionary of 
veterinary terms» (автори: Зінко E.O., Слівінська Л.Е., Пришляк Л.В., 
Щербатий А.Р., Личук М.Г., Федорович В.Л., Стефаник О.В.) для студентів 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» аспірантів, наукових 
співробітників, фахівців-практиків.

УХВАЛИЛИ:

Еолова НМР, доцент

Секретар, професор Андрій ТИБІНКА

Ігор ДВИЛЮК


