
ЗВІТ
роботи навчально-методичної ради факультету громадського 

розвитку та здоров’я за період 2021-2022 н.р.

1. Згідно діючого Положення про навчально-методичну раду
факультету за 2021-2022 н.р. було проведено 10 засідань. Здійснено
координація роботи навчально-методичних комісій спеціальностей 
факультету та окремих структурних підрозділів університету.

2. Розроблено проекти освітньо-професійних програм, обговорено
рецензії на проекти та рекомендовано на погодження Вченою радою 
факультету і затвердження Вченою радою університету освітньо-
професійних програм зі змінами та доповненнями (10 освітньо-професійних 
програм, зокрема 1 нову ОГІ «Екологічна політка та правове регулювання 
природокористування спеціальності 101 «Екологія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти).

3. Розглянуто та затверджено 27 навчальних та 27 робочих планів для 
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» різних 
освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка на 
факультеті.

4. Затверджено робочі програми та сила буси навчальних дисциплін на 
22-23 н.р. та здійснено аналіз щодо оновлення їх змісту.

5. Обговорено та затверджено перелік вибіркових дисциплін, їх 
анотацій та каталогів для студентів ОС «Бакалавр», «Магістр» освітньо- 
професійних програм факультету.

6. Успішно пройдено акредитаційні експертизи освітньої програми 
«Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (термін 5 років) та 
освітньої програми «Фармація, промислова фармація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Фізична культура і 
спорт>/ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми 
«Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(умовна).

7. Проаналізовано якість знань та успішність студентів з навчальних 
дисциплін за результатами екзаменаційних сесій та обговорено шляхи їх 
покращення. А також обговорено результати підсумкових атестацій, СДК1 та 
іспитів «КРОК» та план реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій 
2021-22 н.р.

8. Внесено зміни та доповнення до освітньо- професійних програм, 
зокрема зміну форми атестації здобувачів вищої освіти, яка передбачала 
виконання та захист кваліфікаційних робіт на кваліфікаційний іспит та 
розроблено відповідні положення.

9. Проаналізовано результати опитування здобувачів освіти, 
випускників, НІШ працівників та стейкхолдерів щодо якості освіти та 
враховано побажання при перегляді освітніх програм та освітніх компонент. 
Посилено взаємодію кафедр зі стейкхолдерами. Створено експертні ради



стейкхолдерів спеціальностей та подано кандидатів до ради роботодавців 
університету.

10. Проаналізовано стан 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, варіацій контрольних робіт, перелік тем 
індивідуальних завдань, курсових робіт, екзаменаційні білети тощо); інших 
науково-методичних матеріалів з урахуванням специфіки кафедри та 
освітньої програми) у Віртуальному навчальному середовищі.

11. Проаналізовано форми імплементації дослідницького компоненту у 
освітньому процесі на освітньо-професійних програмах факультету залежно 
від їх цілей, особливостей спеціальностей та рівня вищої освіти. Проведено 
конференцію «Дні студентської науки» у Львівському національному 
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, 
(Львів, 19-20 травня 2022 р.)

12. Покращено науково-методичний супровід практичної складової ОІ1 
з метою забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності, формування 
на факультеті культури якості як основи конкурентоспроможності 
університету та його випускників.

13. Обговорено та внесено пропозиції до низки проектів нормативних 
документів університету (Положення про організацію освітнього процесу у 
ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, Положення про порядок та критерії 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЛНУВМЬ імені 
С.З.Гжицького Положення про силабус навчальної дисципліни у ЛПУВМБ 
імені С.З.Гжицького, Про гаранта освітньої програми у у ЛНУВМБ імені 
С. З.Гжйцького та і н.).

14. Заслухано гарантів ОГІІІ про хід підготовки до акредитації 
освітньо-професійних програм «Фармація, промислова фармація» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, «Освітні, педагогічні науки» другого 
(магістерського) рівня, «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
«Фізична терапія, ерготерагіія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
«Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2022-23 н.р.

15. Розглянуто та рекомендовано до друку 54 навчально-методичних 
напрацювання.

16. Проведено аналіз видань навчально-методичної літератури за 2021- 
2022 н.р.

17. Заслухано звіти голів методичних комісій спеціальностей 
факультету

Голова НМР ФГРЗ Н.Б.Сливка
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