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

ПРОТОКОЛ
засідання експертної ради стейкхолдерів за спеціальністю 017 «Фізична культура і

спорт»

2 лютого 2022 р. Львів № 2
Голова -  Костюк М.З.

Секретар -  Білінська Л.Р.
Присутні: 1. Костюк М.З. -  заслужений тренер України, президент

молодіжно-культурного спортивного клубу «Темп», голова ради.
2. Доманицький О. І. -  президент громадської організації спортивного клубу

«Галицькі леви» майстер спорту України, заступник голови ради.
3. Білінська Л.Р. -  директор спеціалізованої спортивної школи олімпійського

резерву «Веслярик», секретар ради.
4. Коптев К.Г. -  президент Всеукраїнської федерації української боротьби поясах

заслужений майстер спорту України,
5. Микичак Б.М. -  директор фахового коледжу харчових технологій бізнесу,

' кандидат технічних наук, доцент,
6. Куценко О.В. -  директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи. 
Запрошені: Семенів Б.С. -  завідувач кафедри фізичного виховання , спорту і

здоров’я, доценти: Шутка Г.І., Калиниченко О.М., Артюх В.М., Мусієнко
О.В., старші викладачі Стахів М.М., Прмставський Т.Г., Ковбан О.Л., 
Якмимшин 1.Д., Голубева О.Т.,Сопіла Ю.М., Бакатов В.Ю., Мартин В.Д., 
Бабич А.М. Мазур Т.Р.

Порядок денний:
1. Щодо стану та перспектив розвитку галузі фізичної культури і спорту в 

Україні.
2. Уточнення баз практики з керівниками підприємств, фізичними особами та 

ін. Сприяння керівників підприємств, організацій, установ у практичній допомозі і 
повноцінному проходженні практики та виконанні навчального процесу.

3. Про розподіл здобувачів вищої освіти 3 курсів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти на бази проходження тренерської практики у 2022-2023 н. р.

4. Обговорення питань, щодо подальшого працевлаштування випускників 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

5. Різне

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

ПРОТОКОЛ
засідання експертної ради стейкхолдерів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»

24 листопада 2022 р. Львів №2
Голова -  Костюк М.З.

Секретар -  Білінська Л.Р.
Присутні: 1. Костюк М.З. -  заслужений тренер України, президент

молодіжно-культурного спортивного клубу «Темп», голова ради.
2. Доманицький О. І. -  президент громадської організації спортивного клубу «Галицькі

леви» майстер спорту України, заступник голови ради.
3. Білінська Л.Р. -  директор спеціалізованої спортивної школи олімпійського резерву

«Веслярик», секретар ради.
4. Коптев К.Г. -  президент Всеукраїнської федерації української боротьби поясах

заслужений майстер спорту України,
5. Мпкичак Б.М. -  директор фахового коледжу харчових технологій бізнесу, кандидат

технічних наук, доцент,
6. Куценко О.В. -  директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи.
Запрошені: Семенів Б.С. -  завідувач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я,

. доценти: Шутка Г.І., Калиніченко О.М., Артюх В.М.. Мусієнко О.В., старші 
викладачі Стахів М.М., Приставський Т.Г., Ковбан О.Л.. Якмимшин І.Д.. Голубева
0 . Т.,Сопіла Ю.М., Бакатов В.Ю., Мартин В.Д., Бабич А.М. Мазур Т.Р.

Порядок денний:
1. Щодо стану та перспектив розвитку фізичної культури і спорту, як галузі в 

Україні, а також тенденцій розвитку спеціальності в умовах міграції населення та змін 
спричинених війною.

2. Про розгляд, обговорення та затвердження освітньо-професійної програми 
«Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
017 «Фізична культура і спорт», затвердження освітньо-професійної програми «Фізична 
культура і спорт» другого рівня (магістерського) вищої освіти спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт»

3. Про розгляд, обговорення робочих навчальних планів освітньо-професійної 
програми «Фізична культура і спорт» першого рівня (бакалаврського) вищої освіти 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», освітньо-професійної програми «Фізична 
культура і спорт» другого рівня (магістерського) вищої освіти спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт».

4. Про уточнення баз практик, поновлення та укладання договорів з керівниками 
підприємств, організацій, установ та забезпечення ними належних умов для 
студентів- нр акти к антів.

5. Щодо обговорення результатів анкетування роботодавців / керівників практики.
6. Про працевлаштування випускників, які позитивно зарекомендували себе під час 

проходжеі ііія практики.
7. Різне

Костюк М.З. 
Білінська Л.Р.

Голова засідання 
Секретар


