
ПРОТОКОЛ №2 
від 05 вересня 2022 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.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., 
студентка Тарас І.Р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз якості знань студентів з навчальних дисциплін за результатами літньої 
екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р.

2. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до виконання 
практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» з дисципліни 
«Техніка право тлумачення» (автори Капітан О.І., Білінська Л.В.)
Рецензент: Чорнописька В.З. -  д.ю.н., доцент кафедри цивільного права та 
процесу навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної 
освіти НУ «Львівська політехніка».

3. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для самостійної роботи студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» з дисципліни «Основи загальної екології» (автори Сухорська О.П., 
Буцяк А.А.)
Рецензент: Гумницький Я.М. -  д.т.н., професор кафедри ЕЗП НУ «Львівська 
політехніка»

4. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для самостійної роботи студентів спеціальності 101 «Екологія» з дисципліни 
«Агроекологія» (автори Буцяк А.А., Градович Н.І.)
Рецензенти: Півторак Я.І. -  д.с/г.н., професор кафедри годівлі ЛНУВМБ імені 
С.З. Гжицького;
Соловодзінська І.Є. -  к.с/г.н., доцент кафедри екології ЛНУП

5. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
«Екологічна біоетика» для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС 
«Магістр» (автори Кропивка С.Й., Параняк Р.П., Литвин Н.А)
Рецензенти: Сімонов М.Р. -  д.вет.н., завідувач кафедри ветеринарно-
санітарного інспектування ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького;
Башта А.-Т.В. -старший науковий співробітник Інституту екології Карпат



6. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Ландшафтна 
екологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС «Бакалавр» (автор 
Калин Б.М.)
Рецензенти: Дацко Т.М. -  к.с.-г.н., доцент кафедри екології Львівського 
національного університету природокористування;
Кийко А.О. -  експерт ГО "Дунайсько-Карпатська Програма"

7. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок «Основи
реабілітації при внутрішніх захворюваннях»: Методичні вказівки до
практичних та самостійних занять для студентів спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:ЛгБтськші А.Й. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я 
людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

8. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій
«Захворювання опорно-рухового апарату»: Методичні рекомендації для
практичних занять і самостійної роботи студентам спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автори А.Й. Лабінський, Г.Б.Лабінська). 
Рецензент: Найда Л.Я. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

9.Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової 
системи»: Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи 
студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» 
(автор Г.Б.Лабінська)
Рецензент: Івасик Н.О. -к.фіз.вих., доцент, в.о. зав. кафедри реабілітації та 
здоров’я людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

10. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій «Вікова 
фізіологія»: Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної 
роботи студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС 
«Бакалавр» (автори А.Й.Лабінський, Г.Б.Лабінська)
Рецензент: Найда Л.Я. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

11. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Долікарська медична допомога»: Методичні рекомендації для практичних 
занять студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС 
«Бакалавр» (автор Копчак Л.М).
Рецензенти: професор кафедри сімейної медицини ЛНМУ ім. Данила 
Галицького д.мед.н. Світлик Г.В.;
доцент кафедри реабілітації та здоров'я людини ЛНУВМБ імені С. 3. 
Ґжицького, к.мед.н. доцент Найда Л.Я.

12. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Фізична реабілітація»: Методичні рекомендації для практичних занять



студентам спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автори Івасик Н.О., 
Копчак Л.М).
Рецензент: професор кафедри сімейної медицини ЛНМУ ім. Данила 
Галицького д.мед.н. Світлик Г.В.

13. Затвердження та рекомендація до друку навчального видання для 
магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» : Філософія освіти. 
Лекції. Практикум (автор Черепанова С. О).
Рецензенти /Бойченко Наталія — д.ф.н., професор кафедри філософії 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
Радіонова Наталія -  -  д.ф.н., професор кафедри філософії Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Смолінська Олеся -  -  д.пед.н., професор, завідувач кафедри філософії та 
педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького

14. Затвердження та рекомендація до друку методичної розробки з дисципліни 
«Академічне письмо» (автор О. Смолінська).
Рецензенти: Конопленко Н.А. -  к.філ.н., доцент кафедри української та 
іноземних мов імені Якима Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Подоляк М.В. -  к.пед.н., завідувач кафедри української та іноземних мов імені 
Якима Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

15. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова (професійні 
комунікації)» для магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 
(автори М. Подоляк, О. Смолінська)
Рег/ензен/тш/Дзюбинська Х.А. - к.філ.н., доцент кафедри української та 
іноземних мов імені Якима Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Бурковська' З.Є. - к.філ.н., доцент кафедри української та іноземних мов імені 
Якима Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

16. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
English for Pharmacists з дисципліни «Іноземна мова» для самостійної роботи 
студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Т.В. 
Череповська)
Рег/ензенттш/Дзюбинська Х.А. - к.пед.н., доцент кафедри української та 
іноземних мов імені Якима Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Подоляк М.В. - к.пед.н., доцент кафедри української та іноземних мов імені 
Якима Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

17. Затвердження та рекомендація до друку методичної розробки 
«Інформаційно-комунікаційні технологїі в освіті» (автори О. Кіндрат,
О. Смолінська)
Рецензент: Степанюк О.І. -  завідувач кафедри інформаційних технологій у 
менеджменті ЛНУВМБ імені С.З- Ґжицького;



18. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 011 “Освітні, 
педагогічні науки” (автор О. Смолінська)
Рецензенти:Мъч\тсъкъ Н.І. -  професор кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Квас О.В. -  завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
ЛНУ імені Івана Франка.

19. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Комунікативні процеси у навчанні» для студентів спеціальності 011 “Освітні, 
педагогічні науки” (автори В. Корнят, О. Смолінська)
Рецензенти: Черепанова С.О. -  доцент кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Шутак О.С. -  доцент кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

20. Затвердження та рекомендація до друку «Магістерська практика»: 
методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автори О. Смолінська, О. Заверуха).
Рецензенти: Квас О.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка; 
Мачинська Н.І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри філософії та 
педагогіки ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

21. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти 
спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори С. Черепанова, О. Смолінська) 
Рецензенти: Мачинська Н.І. -  професор кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Бартусяк ТТ.М. -  ст. викладач кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені 
С.З. Ґжицького.

21. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій
«Організація виховного процесу в ЗВО» для здобувачів вищої освіти спец. 011 
“Освітні, пед. науки” (автори Т. Купчак, О. Смолінська)
Рецензенти: Черепанова С.О. -  доцент кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Корнят В.С. - доцент кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького.

23. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій
«Освітній менеджмент» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автори Г. Левків, О. Смолінська)
Рецензент: Батюк Б.Б. -  завідувач кафедри менеджменту ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького;



24. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автори Б. Семенів, О. Смолінськ)
Рецензенти: Мачинська Н.І. - професор кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Дзюбинська Х.А. - кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

25. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Педагогічна риторика» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автор О. Огірко)
Рецензенти: Смолінська О.Є. -  завідувач кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Бартусяк П.М. -  ст. викл. кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького.

26. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Порівняльна педагогіка» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки”(автор О. Смолінська)
Рецензенти: Черепанова С.О. -  доцент кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Подоляк М.В. -  завідувач кафедри української та іноземних мов імені Якима 
Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

27. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Психологія вищої освіти» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автор О. Смолінська).
Рецензенти:Корнят В.С. - доцент кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ 
імені С.З. Ґжицького;
МатієшинІ.В. -  ст. викладач кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені 
С.З. Ґжицького.

28. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
курсової роботи «Сучасні технології викладання» для здобувачів вищої освіти 
спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор О. Смолінська).
Рецензенти: Мачинська Н.І. -  професор кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Семенів Б.С. -  доцент кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького.

29. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій «Сучасні 
технолог(автор О. Смолінська)
Рецензенти: Мачинська Н.І. -  професор кафедри філософії та педагогіки 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького;
Семенів Б.С. -  доцент кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького.



ЗО. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Андрагогіка з основами акмеології» для здобувачів вищої освіти спец. 011 
“Освітні, пед. науки” (автори Н. Мачинська, О. Смолінська)
Рецензенти: Корнят В.С. -  доцент кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ 
імені С.З. Ґжицького;
Подоляк М.В. -  завідувач кафедри української та іноземних мов імені Якима 
Яреми ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

СЛУХАЛИ:
1. Інформацію заступника декана, доц. Сухорської О.П. про результати літньої 
заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р., яка відбулася відповідно до 
затвердженого графіка навчального процесу і мала на меті перевірку отриманих 
здобувачами вищої освіти знань за наслідками вивчення дисциплін відповідно 
до робочих навчальних планів.
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П., проф. Гутий Б.В., проф. 
Смолінська О.Є., доц.Коверко Ю.А., доц. Сімонов М.Р., доц. Грицина М.Р., 
доц. Івасик Н.О., доц. Семенів Б.С.

2. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок до виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» з 
дисципліни «Техніка право тлумачення» (автори Капітан О.І., Білінська Л.В.)
В обговоренні виступили: доц. Коверко Ю.А.

3. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника для самостійної роботи для студентів спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» з дисципліни «Основи загальної екології» 
(автори Сухорська О.П., Буцяк А.А.)
В обговоренні виступили: доц. Івасик Н.О.

4. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника для самостійної роботи студентів спеціальності 101 
«Екологія» з дисципліни «Агроекологія» (автори Буцяк А.А., Градович Н.І.)
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П.

5. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника «Екологічна біоетика» для студентів спеціальності 101 
«Екологія» ОС «Магістр» (автори Кропивка С.Й., Параняк Р.П., Литвин Н.А)
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П.

6. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчального 
посібника «Ландшафтна екологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» 
ОС «Бакалавр» (автор Калин Б.М.)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.



7. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок «Основи реабілітації при внутрішніх захворюваннях»: Методичні 
вказівки до практичних та самостійних занять для студентів спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

8. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних
рекомендацій «Захворювання опорно-рухового апарату»: Методичні
рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентам 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автори А.И. 
Лабінський, Г.Б.Лабінська).
В обговоренні виступили: доц. Івасик Н.О.

9. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій «Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні 
діяльності нервової системи»: Методичні рекомендації для практичних занять і 
самостійної роботи студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
ОС «Бакалавр» (Г.Б.Лабінська)
В обговоренні виступили: доц. Івасик Н.О.

10. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Вікова фізіологія»: Методичні рекомендації для 
практичних занять і самостійної роботи студентам спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автори А.Й.Лабінський, Г.Б.Лабінська)
В обговоренні виступили: доц. Івасик Н.О.

11. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Долікарська медична допомога»: Методичні
рекомендації для практичних занять студентам спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автор Копчак Л.М).
В обговоренні виступили: доц. Івасик Н.О.

12. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Фізична реабілітація»: Методичні рекомендації для 
практичних занять студентам спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 
(автори Івасик Н.О., Копчак Л.М).
В обговоренні виступили: проф. ГІеленьо Р.А.

13. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
навчального видання для магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки» : Філософія освіти. Лекції. Практикум (автор Черепанова С. О).
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

14. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичної 
розробки з дисципліни «Академічне письмо» (автор О. Смолінська).
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.



15. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника для самостійної робота студентів з дисципліни 
«Іноземна мова (професійні комунікації)» для магістрантів спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні науки» (автори М. Подоляк, О. Смолінська)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

16. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника English for Pharmacists з дисципліни «Іноземна мова» 
для самостійної роботи студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Т.В. Череповська)
В обговоренні виступили: проф. Смолінська О.Є.

17. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичної 
розробки «Інформаційно-комунікаційні технологїі в освіті» (автори О. Кіндрат,
О. Смолінська)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

18. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи для студентів 
спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (автор О. Смолінська)
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П., доц. Коверко Ю.А.

19. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій «Комунікативні процеси у навчанні» для студентів 
спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (автори В. Корнят, 
О. Смолінська)

В обговоренні виступили: доц. Коверко Ю.А.
)

20. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
«Магістерська практика»: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти 
спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори О. Смолінська, О. Заверуха).
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

21. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Методологія та організація наукових досліджень» 
для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори 
С. Черепанова, О. Смолінська)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

22. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Організація виховного процесу в ЗВО» для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори Т. Купчак, 
О. Смолінська)
В обговоренні виступили: доц. Грицина М.Р.



23. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Освітній менеджмент» для здобувачів вищої освіти 
спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори Г. Левків, О. Смолінська)
В обговоренні виступили: доц. Семенів Б.С.

24. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої 
освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори Б. Семенів, О. Смолінськ)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

25. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Педагогічна риторика» для здобувачів вищої освіти 
спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор О. Огірко)
В обговоренні виступили: доц. Сімонов М.Р.

26. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Порівняльна педагогіка» для здобувачів вищої 
освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки”(автор О. Смолінська)
В обговоренні виступили: доц. Семенів Б.С.

27. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Психологія вищої освіти» для здобувачів вищої 
освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор О. Смолінська).
В обговоренні виступили: проф. Гутий Б.В.

28. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій до курсової роботи «Сучасні технології викладання» 
для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор 
О. Смолінська).
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

29. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Сучасні технології викладання» для здобувачів 
вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор О. Смолінська)
В обговоренні виступили: доц. Івасик Н.О.

30. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних рекомендацій «Андрагогіка з основами акмеології» для здобувачів 
вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори Н. Мачинська,
0. Смолінська)

В обговоренні виступили: доц. Калин Б.М.

ВИРІШИЛИ:
1. Детально проаналізувати результати екзаменаційної сесії на вченій раді 
факультету громадського розвитку та здоров’я, засіданнях кафедр.



2. Рекомендувати методичні вказівки до виконання практичних робіт та 
самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 081 «Право» з дисципліни «Техніка право тлумачення» (автори 
Капітан О.І., Білінська Л.В.) до друку.

3. Рекомендувати навчально-методичний посібник для самостійної роботи для 
студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» з дисципліни 
«Основи загальної екології» (автори Сухорська О.П., Буцяк А.А.) до друку.

4. Рекомендувати навчально-методичного посібника для самостійної роботи 
студентів спеціальності 101 «Екологія» з дисципліни «Агроекологія» (автори 
Буцяк А.А., Градович Н.І.) до друку.

5. Рекомендувати навчально-методичного посібника «Екологічна біоетика» для 
студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС «Магістр» (автори Кропивка С.Й., 
Параняк Р.П., Литвин Н.А) до друку.

6. Рекомендувати навчального посібника «Ландшафтна екологія» для студентів 
спеціальності 101 «Екологія» ОС «Бакалавр» (автор Калин Б.М.) до друку.

7. Рекомендувати методичні вказівки «Основи реабілітації при внутрішніх 
захворюваннях»: Методичні вказівки до практичних та самостійних занять для 
студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» 
(автор Івасик Н.О.) до друку.

8. Рекомендувати методичні рекомендації «Захворювання опорно-рухового 
апарату»: Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи 
студентам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» 
(автори А.И. Лабінський, Г.Б.Лабінська) до друку.

9. Рекомендувати методичні рекомендації «Обстеження, методи оцінки та
контролю при порушенні діяльності нервової системи»: Методичні
рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентам
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр»
(Ґ.Б.Лабінська) до друку.

10. Рекомендувати методичні рекомендації «Вікова фізіологія»: Методичні
рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентам
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автори 
А.И.Лабінський, Г.Б.Лабінська) до друку.

11. Рекомендувати методичні рекомендації «Долікарська медична допомога»: 
Методичні рекомендації для практичних занять студентам спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» ОС «Бакалавр» (автор Копчак Л.М) до друку.



12. Рекомендувати методичні рекомендації «Фізична реабілітація»: Методичні 
рекомендації для практичних занять студентам спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» (автори Івасик Н.О., Копчак Л.М) до друку.

13. Рекомендувати навчальне видання для магістрантів спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні науки» : Філософія освіти. Лекції. Практикум (автор 
Черепанова С. О) до друку.

14. Рекомендувати методичну розробку з дисципліни «Академічне 
письмо» (автор О. Смолінська) до друку.

15. Рекомендувати навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Іноземна мова (професійні комунікації)» для 
магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (автори 
М. Подоляк, О. Смолінська) до друку.

16. Рекомендувати навчально-методичний посібник English for Pharmacists з 
дисципліни «Іноземна мова» для самостійної роботи студентів спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація» (автор Т.В. Череповська) до друку.

17. Рекомендувати методичну розробку «Інформаційно-комунікаційні
технологїі в освіті» (автори О. Кіндрат, О. Смолінська) до друку.

18. Рекомендувати методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної 
роботи для студентів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (автор 
О. Смолінська) до друку.

19. Рекомендувати методичні рекомендації «Комунікативні процеси у 
навчанні» для студентів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” (автори 
В. Корнят" О. Смолінська) до друку.

20. Рекомендувати «Магістерська практика»: методичні рекомендації для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори О. Смолінська, 
О. Заверуха) до друку.

21. Рекомендувати методичні рекомендації «Методологія та організація 
наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автори С. Черепанова, О. Смолінська) до друку.

22. Рекомендувати методичні рекомендації «Організація виховного процесу в 
ЗВО» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори 
Т. Купчак, О. Смолінська) до друку.

23. Рекомендувати методичні рекомендації «Освітній менеджмент» для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори Г. Левків, 
О. Смолінська) до друку



24. Рекомендувати методичні рекомендації «Педагогіка вищої освіти» для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори Б. Семенів, 
О. Смолінська) до друку

25. Рекомендувати методичні рекомендації «Педагогічна риторика» для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор О. Огірко) до 
друку

26. Рекомендувати методичні рекомендації «Порівняльна педагогіка» для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки”(автор О. Смолінська) 
до друку

27. Рекомендувати методичних рекомендацій «Психологія вищої освіти» для 
здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор О. Смолінська) 
до друку.

28. Рекомендувати методичні рекомендації до курсової роботи «Сучасні 
технології викладання» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. 
науки” (автор О. Смолінська) до друку.

29. Рекомендувати методичні рекомендації «Сучасні технології викладання» 
для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автор 
О. Смолінська) до друку

30. Рекомендувати методичні рекомендації «Андрагогіка з основами 
акмеології» для здобувачів вищої освіти спец. 011 “Освітні, пед. науки” (автори 
Н. Мачинська, О. Смолінська) до друку

Голова НМР ФГРЗ, доцент Сливка Н.Б.

Секретар, доцент Дашковський О.О.


