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

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          02. 11. 2022 р. 
 
 
Голова       –  професор Тибінка А. М. 
Секретар   –  доцент Васів Р. О. 
Присутні   –  доцент Данко М. М., доцент Калініна О. С., старший науковий спів-
робітник Ковальчук І. І., студентка Колесник Д. О., доцент Максимович І. А., 
професор Мисак А. Р., доцент Падовський А. І., професор Стефаник В. Ю., голо-
вний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Управління без-
печності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., декан ФВМ, до-
цент Стронський Ю. С. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Наповненість віртуального навчального середовища за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина» (доповідач: Ю. С. Стронський, доцент, декан фа-
культету ветеринарної медицини). 

2. Підготовка наскрізної програми навчальної та виробничої практик (до-
повідач: Ю. С. Стронський, доцент, декан факультету ветеринарної медицини). 

3. Формування проєктних груп для розробки освітньо-професійних про-
грам за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» (доповідач: Ю. С. Стронсь-
кий, доцент, декан факультету ветеринарної медицини). 

4. Розгляд навчально-методичної літератури для забезпечення освітнього 
процесу на факультеті ветеринарної медицини (доповідач: А. М. Тибінка, профе-
сор). 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Декан факультету ветеринарної медицини, доцент Стронський Ю. С. поін-

формував членів навчально-методичної ради про результати моніторингу напо-
вненості віртуального навчального середовища за спеціальністю 211 «Ветерина-
рна медицина». При цьому, наголошено на аспектах, які потребують доопрацю-
вання; залучення всіх науково-педагогічних працівників до його наповнення; не-
обхідності інтенсивнішого використання цього середовища у навчальному про-
цесі. 
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ВИРІШИЛИ: 

Прийняти дану інформацію до виконання. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Декан факультету ветеринарної медицини, доцент Стронський Ю. С. по-

дав пропозицію, що до підготовки наскрізної програми навчальної та виробничої 
практик для кожної освітньої програми за спеціальністю 211 «Ветеринарна ме-
дицина». Члени навчально-методичної ради обговорили дану пропозицію та ви-
окремили ключові питання, які потребують узгодження між різними навчальним 
дисциплінами. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти дану інформацію до виконання. 
 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Декан факультету ветеринарної медицини, доцент Стронський Ю. С. поін-

формував членів навчально-методичної ради про формування проєктних груп 
для розробки освітньо-професійних програм за спеціальністю 211 «Ветеринарна 
медицина»: 

Склад проєктної групи освітньої-професійної програми «Ветеринарна ме-
дицина»: 

Двилюк І.В. – проректор з науково-методичної роботи;  
Ковальчук І.І. – завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіоло-

гіїі  
імені С.В. Стояновського (гарант освітньої програми); 
Стронський Ю.С. – декан факультету ветеринарної медицини; 
Тибінка А.М. – голова методичної комісії факультету ветеринарної ме-

дицини; 
Слівінська Л.Г. – завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клі-

нічної діагностики;  
Жила М.І. – завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології 

і судової ветеринарії; 
Сторчак Ю.Г. – головний спеціаліст відділу організації протиепізооти-

чної роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветери-
нарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби у 
Львівській області. 

Колесник Д.О. – студентка 2 курсу факультету ветеринарної медицини. 
 
Склад проєктної групи освітньої-професійної програми «Ветеринарна ме-

дицина. Ветеринарна фармацевтична справа»: 
Гунчак В.М. – д.вет.н., професор кафедри фармакології та токсикології. 
Васів Р.О. – к.вет.н., доцент кафедри фармакології та токсикології. 
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Стронський Ю.С. – к.вет.н., декан факультету ветеринарної медицини. 
Крук О.Р. – начальник Львівської міської державної лікарні ветеринар-

ної медицини. 
Мартинишин В.П. – DPh., власник мережі приватних ветеринарних ап-

тек. 
Двилюк О.І. – студент 6 курс факультету ветеринарної медицини. 

 
Склад проєктної групи освітньої-професійної програми «Ветеринарна ла-

бораторна справа»: 
Двилюк І.В. – проректор з науково-методичної роботи;  
Влізло В.В. – професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 

діагностики (гарант освітньої програми); 
Стронський Ю.С. – декан факультету ветеринарної медицини; 
Леньо Ю.М. – заступник декана ветеринарної медицини; 
Максимович І.А. – заступник декана ветеринарної медицини; 
Ковальчук І.І. – завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіоло-

гії імені С.В. Стояновського;  
Волошин Р.В. – заступник начальника Головного управління Держ-

продспоживслужби у Львівській області.  
Верхівська І.О. – студентка 6 курсу факультету ветеринарної медицини   

 
ВИРІШИЛИ: 

Кожна проєктна група до 01. 12. 2022 року повинна оприлюднити проєкт осві-
тньої програми на сайті університету. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну літературу, по-

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 
1. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять з спеціальної 

епізоотології по інфекційних захворюваннях спільних для кількох видів тварин, 
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 “Ве-
теринарна медицина”. Автори: Кісера Я. В., Мартинів Ю В. Об’єм – 182 сторі-
нки. Рецензенти: декан факультету ветеринарної медицини ЛНУВМБ ім. 
С. З. Гжицького, к. вет. н., доцент Стронський Ю. С. Завідувач лабораторії бак-
теріологічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів Державного нау-
ково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових 
добавок, д. вет. н., Кушнір І М. Навчально-методичний посібник розглянуто на 
засіданні кафедри епізоотології 21. 10. 2022 р., протокол № 5. 

2. Методичні вказівки «Заходи профілактики особливо небезпечних захво-
рювань свиней (класична і африканська чума)», для підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. 
Автори: Кісера Я. В., Мартинів Ю В. Об’єм – 44 сторінки. Рецензенти: професо-
рка кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії  
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