
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА ЫОТЕХНОЛОГ1Й ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № З
розширеного засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «21» листопада 2019 р.

Присутні: 23 особи (список додається).
Відсутні: доц. Пеленьо Р.А., в.о. проф. Колодійчук В.А

Порядок денний:

1. Обговорення проекту наказу «Про підготовку до 2020-2021 
навчального року» -  доц. Двилюк І.В.

2. Обговорення пропозицій щодо оновлення Положення про організацію 
навчального процесу університету -  доц. Двилюк І.В.

3. Про оновлення Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору 
студента -  доц. Двилюк І.В.

4. Про оновлення Положення про організацію та проведення практики у 
ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького -  доц. Галух Б.І.

5. Про оновлення Положення про організацію навчання, стажування, 
виробничої практики, студентів, магістрів, Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького за 
кордоном -  проф. Стефаник В.Ю.

6. Про рекомендацію курсу лекцій з дисципліни «Барна справа», 
укладеного Баб’як Н.В. (Івано-Франківський державний коледж технологій 
та бізнесу), для використання у навчальному процесі в коледжах і технікумах 
-  доц. Смолінська О.Є.

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо наказу «Про підготовку до 2020-2021 

навчального року».

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Пенцак Т.Г. з такими пропозиціями стосовно наказу «Про 

підготовку до 2020-2021 навчального року»:
1) до 10 лютого 2020 р. переглянути та узгодити освітньо-професійні 

програми спеціальностей.
2) до 17 лютого 2020 р. розглянути та затвердити навчальні плани 

спеціальностей.



3) до 24 лютого 2020 р. розглянути та затвердити графіки навчального 
процесу та робочі навчальні плани на 2020-2021 н.р.

4) подати до 29 травня 2020 р. кориговані дані для розрахунку 
кафедрами прогнозованого навчального навантаження.

5) пункт щодо зменшення навчального навантаження для певних 
категорій викладачів -  залишити без змін.

6) до 23 березня 2020 р. подати прогнозований розподіл навчального 
навантаження НІШ.

7) до 21 серпня 2020 р. завершити остаточне планування навчального 
навантаження НПП.

8) до ЗО червня 2020 р. затверджені/перезатверджені робочі та навчальні 
програми дисциплін (для 1-4 курсів -  відповідно нових освітніх програм).

9) розробити електронні варіанти навчально-методичних комплексів 
кожної навчальної дисципліни на кафедрах.

Доц. Двилюк І.В. зачитав деякі питання з Опитувальника щодо якості 
освітніх програм.

Наголосив на тому, що 01111 оприлюднити до 27 березня 2020 р.
Також зазначив щодо викладання дисциплін для іноземців: обов’язково 

розробити робочі програми і необхідне методичне забезпечення на 
англійській мові.

Звернувся до проректора з наукової роботи Федця О.М. щодо 
акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти.

Доц. Сливка Н.Б., що є Критерії оцінювання якості освітньої програми, з 
якими потрібно ознайомитись і обговорити на наступному засіданні 
методичної ради університету та з питанням щодо норм при плануванні 
навантаження НПП.

Доц. Поперечний С.І., Турко І.Б., Михайлицька О.Р., Стронський Ю.С., 
Гримак О.Я., провідний юрисконсульт Кравець В.Ю. із обговоренням даних 
питань.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти запропоновані пропозиції щодо проекту наказу «Про 

підготовку до 2020-2021 навчального року».

2. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо оновлення Положення про організацію 

навчального процесу університету.
Запропонував, щоб на наступне засідання методичної ради університету 

провідний юрисконсульт Кравець В.Ю. спільно із викладачами та 
студентами кафедри права підготовили нормативно-правові вимоги до 
пунктів, які повинні регламентуватись цим Положенням.



ВИСТУПИЛИ:
Провідний юрисконсульт Кравець В.Ю., що в університеті є чинне 

Положення про організацію навчального процесу університету, 2015 р., яке 
потрібно детально обговорити по кожному питанню.

Доц. Смолінська О.Є. запропонувала структуру даного Положення 
винести на наступне засідання методичної ради університету.

УХВАЛИЛИ:
1. прийняти пропозиції доц. Двилюка І.В.
2. наступне засідання навчально-методичної ради університету 

провести 28 листопада 2019 р. о 12 год.

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо оновлення Каталогу навчальних дисциплін 

вільного вибору студента (надалі -  Каталогу).
Зачитав ст. 11-12 Положення про організацію навчального процесу 

університету, що стосувалися Каталогу. У Вступі Каталогу розписати 
процедуру вільного вибору навчальних дисциплін студентами. До 20 грудня 
2019 р. поновити Каталоги на сайті університету. Каталог на 2020-2021 н.р. 
розмістити до 24 лютого 2020 р. Наголосив, що виконання вимог цього 
Положення, зокрема, виступ С.Квіта і Б.Моркляника на YouTube, розішле 
членам методради.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти пропозиції доц. Двилюка І.В. щодо оновлення Каталогу 

навчальних дисциплін вільного вибору студента.

4. СЛУХАЛИ:
Доц. Галуха Б.І. щодо оновлення Положення про організацію та 

проведення практики у ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, яке розроблене у 
2016 р. Запропонував переглянути дане Положення (буде надіслано 
Положення членам навчально-методичної ради університету на електронні 
адреси).

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Сливка Н.Б., Турко І.Б., Стронський Ю.С., провідний юрисконсульт 

Кравець В.Ю. із запитаннями.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти пропозицію Галуха Б.І. щодо оновлення Положення про 

організацію та проведення практики у ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, а дату 
розгляду буде запропоновано на наступному засіданні навчально-методичної 
ради університету.



5. СЛУХАЛИ:
Проф. Стефаника В.Ю. Положення про організацію навчання, 

стажування, виробничої практики, студентів, магістрів, Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. 
Гжицького за кордоном, яке розроблене у 2015 р. Запропонував вичитати 
дане Положення (буде надіслано членам навчально-методичної ради 
університету на електронні адреси).

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Двилюк І.В., доц. Сливка Н.Б., Турко І.Б., Стронський Ю.С., 

провідний юрисконсульт Кравець В.Ю. із запитаннями.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти пропозицію Стефаника В.Ю. щодо оновлення Положення про 

організацію навчання, стажування, виробничої практики, студентів, 
магістрів, Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнології ім. С.З. Гжицького за кордоном,, а дату розгляду буде 
запропоновано на наступному засіданні навчально-методичної ради 
університету.

6. СЛУХАЛИ:
Доц. Смолінську О.Є. щодо видання курсу лекцій з дисципліни «Барна 

справа», укладеного Баб’як Н.В. (Івано-Франківський державний коледж 
технологій та бізнесу). Розповіла про етапи й результативність рецензування 
курсу лекцій.

Рецензентами видання є:
Бабінець О.І. -  викладач Івано-Франківського державного коледжу 

технологій та бізнесу, голова циклової комісії дисциплін ресторанного 
господарства, спеціаліст вищої категорії;

Лаптева Л.О. -  викладач Коломийського економіко-правового коледжу 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
спеціаліст вищої категорії.

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Михайлицька О.Р. із пропозицією рекомендувати курс лекцій для 

використання у навчальному процесі в коледжах і технікумах.

УХВАЛИЛИ:
Рішенням навчально-методичної ради Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького 
рекомендувати курс лекцій «Барна справа» (автор -  Баб’як Н.В.) для 
використання у навчальному процесі в коледжах і технікумах.

Голова НМР, доцент І.В. Двилюк

Секретар С.В.Цимбала


