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

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 9
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «26» лютого 2020 р.

Присутні: 12 осіб (список додається).
Відсутні: доц. Вовк М.В., доц. Гримак О.Я., доц. Лобойко Ю.В., 
доц. Смолінська О.Є., доц. Стронський Ю.С.
Запрошені: КісераЯ.В., Мороз А.З.

Порядок денний:
1. Обговорення пропозицій до критеріїв «Оцінювання науково- 

педагогічної професійної діяльності працівника» -  доц. Двилюк І.В.
2. Розгляд навчального посібника «Імунобіологічні препарати» (укладачі 

Кісера Я.В., Божик Л.Я., Мартинів Ю.В., Матвіїшин Т.С., Пундяк Т.О.) та 
його рекомендація до видання із грифом «Рекомендовано Львівським 
національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького» -  доц. Двилюк І.В.

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В., який виніс на обговорення пропозиції до критеріїв 

«Оцінювання науково-педагогічної професійної діяльності працівника».

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Пеленьо Р.А., проф. Тибінка А.М. із пропозиціями.

УХВАЛИЛИ:
1. Внести до критеріїв «Оцінювання науково-педагогічної професійної 

діяльності працівника» обговорені та прийняті пропозиції.
2. Рекомендувати для затвердження вченій раді університету критерії 

«Оцінювання науково-педагогічної професійної діяльності працівника».

2. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В., який представив висновок видавничо-експертної 

комісії щодо навчального посібника «Імунобіологічні препарати» (укладачі 
Кісера Я.В., Божик Л.Я., Мартинів Ю.В., Матвіїшин Т.С., Пундяк Т.О.), а 
також ознайомив членів навчально-методичної ради університету з переліком 
супровідних документів.

Розповів про етапи й результативність рецензування навчального 
посібника.



Рецензентами видання є:
Коцюмбас І.Я. -  доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН 

України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державного 
науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових 
добавок;

Недосєков В.В. -  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач 
кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи Національного 
університету біоресурсів і природокористування України;

Пеленьо Р.А. -  доктор ветеринарних наук, доцент, декан факультету 
ветеринарної гігієни, екології та права Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького.

ВИСТУПИЛИ:
Проф. Тибінка А.М. із пропозицією рекомендувати Вченій раді 

Університету надати гриф навчальному посібнику «Імунобіологічні 
препарати».

УХВАЛИЛИ:
Пропонувати Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького» навчальному посібнику «Імунобіологічні препарати» 
(укладачі Кісера Я.В., Божик Л.Я., Мартинів Ю.В., Матвіїшин Т.С., 
Пундяк Т.О.) для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Голова НМР, доцент І.В.Двилюк

Секретар С.В.Цимбала


