
Протокол № 5 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини від 17.03.2021 р. 

 
Присутні: декан ФВМ, доцент Стронський Ю. С., голова навчально-методи-

чної ради ФВМ, професор Тибінка А. М., професор Мисак А. Р., професор Гу-

тий Б. В., доцент Данко М. М., доцент Семанюк В. І., доцент Падовський А. І., до-

цент Васів Р. О., головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи 

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 

управління Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г. 

Секретар: старший викладач Лукащук Б. О. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної та довідникової 

літератури, для забезпечення освітнього процесу на факультеті ветеринарної меди-

цини. 

 

1. Слухали: 

Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну та довідникову лі-

тературу, подану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Некробактеріоз тварин (епізоотологія, діагностика та заходи профілак-

тики). Методичні вказівки для проведення лабораторного заняття з навчальної ди-

сципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби», для студентів спеціальності 211 

«Ветеринарна медицина», другого (магістерського) рівня вищої освіти. Автори: Ле-

вківська  Н Д., Левківський Д М., Фреюк Д. В., Собко Г. В. Об’єм – 15 сторінок. Ре-

цензент: д. вет. н., професор кафедри фармакології та токсикології Гутий Б В. Ме-

тодичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 09. 03. 2021 р. про-

токол № 13. 

2. Ветеринарна вірусологія. Підручник. 3-тє видання, перероблене і допов-

нене. Автори: Калініна О. С., Панікар І. І., Скибіцький В. Г. Обєм – 353 с. Рецензе-

нти: завідувач кафедри епізоотології Львівського національного університету вете-

ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, д. вет. н., професор Ку-

ртяк Б. М. Завідувач кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Полісь-

кого національного університету, д. вет. н., професор Галатюк О. Є. Професор ка-

федри гістології та медичної біології Волинського національного університету 

імені Лесі Українки, д. вет. н. Бойко П. К. 

3. Методична розробка «Особливості клінічного дослідження новонародже-

них та молодняку тварин», до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Клі-

нічна діагностика хвороб тварин» для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина». Автори: Драч М. П., Слівінська Л. Г., Максимович І. А., Леньо М. І., 

Русин В. І., Чернушкін Б. О., Приступа О. І. Об’єм – 43 сторінки. Рецензент: 

к. б. н., доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветерина-

рії Федорович В. С. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри Внутрі-

шніх хвороб тварин та клінічної діагностики 22. 02. 2021 р. протокол № 10. 

4. Методичні вказівки «The examination of the cardiovascular system» (англій 



 


