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Протокол № 6 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини від 21. 05. 2021 р. 

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

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

ник В. Ю., доцент Ковальчук І. І., доцент Данко М. М., доцент Семанюк В. І., до-

цент Падовський А. І., головний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної 

роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Го-

ловного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г. 

Секретар: доцент Лукащук Б. О. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження програм навчальних дисциплін та робочих про-

грам навчальних дисциплін, які викладатимуться на факультеті ветеринарної меди-

цини в 2021-2022 навчальному році. 

2. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, для 

забезпечення освітнього процесу на факультеті ветеринарної медицини. 

3. Затвердження питань та білетів для проведення державної атестації на фа-

культеті ветеринарної медицини. 

4. Аналіз змішаної (очно-дистанційної) форми навчання на факультеті вете-

ринарної медицини протягом 2020-2021 навчального року. 

 

1. Слухали: 

Професор Тибінка А. М. представив програми навчальних дисциплін та ро-

бочі програми навчальних дисциплін, які викладатимуться на факультеті ветерина-

рної медицини в 2021-2022 навчальному році. Члени навчально-методичної ради 

перевірили структуру представлених програм та їх відповідність освітньо-профе-

сійним програмам. 

Вирішили:  
Представлені програми навчальних дисциплін та робочі програми навчаль-

них дисциплін затвердити на 2021-2022 навчальний рік. 

 

 

2. Слухали: 

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

тературу, подану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Система маркетингових комунікацій у сфері ветеринарних послуг. Моног-

рафія. Автори: Левківський Д М., Войтович Н. В., Левківська  Н Д., Сторчак Ю Г., 

Сендецька С. В., Гутий Б. В. Об’єм – 315 сторінок. Рецензенти: керівник випробу-

вального центру Державного науково-дослідного контрольного інституту ветери-

нарних препаратів і кормових добавок, д. вет. н., професор Величко В. О. Профе-

сор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності Поліського 

національного університету, д. екон. н. Валінкевич Н. В. Монографію розглянуто 

на засіданні кафедри епізоотології 12. 03. 2021 р. протокол № 14. 

2. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни 
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«Ветеринарна фармакологія» (англійською мовою) для студентів спеціальності 211 

«Ветеринарна медицина». Автор: Леськів Х. Я. Об’єм – 48 сторінок. Рецензент: за-

відувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. 

В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Навчально-мето-

дичні рекомендації розглянуто на засіданні кафедри фармакології та токсикології 

29. 11. 2020 р. протокол № 26. 

3. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин з хворобами, спричи-

неними порушенням обміну речовин (навчально-методичні карти занять)» до лабо-

раторних занять з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахів-

ців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна 

медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Личук М. Г., Щербатий А. Р., 

Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм 

– 41 сторінка. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехноло-

гії відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Сте-

фаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хво-

роб тварин та клінічної діагностики 19. 03. 2021 р. протокол № 13. 

4. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин за хвороб печінки (на-

вчально-методичні карти занять)» до лабораторних занять з дисципліни «Внутрі-

шні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., 

Влізло В. В., Личук М. Г., Щербатий А. Р., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федоро-

вич В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 38 сторінок. Рецензент: завіду-

вач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. 

Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну 

розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 

діагностики 19. 03. 2021 р. протокол № 13. 

5. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин з хворобами верхніх 

(передніх) дихальних шляхів (навчально-методична карта заняття)» до лаборатор-

ного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна ме-

дицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лу-

кащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 

21 сторінка. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефа-

ник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

6. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин з хворобами легень за-

пального характеру (навчально-методичні карти занять)» до лабораторних занять з 

дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магіс-

терського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Ав-

тори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., 

Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 29 сторінок. 

Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Ме-

тодичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 
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7. Методична розробка «Клінічне дослідження тварин з хворобами легень не 

запального характеру та плеври (навчально-методичні карти занять)» до лаборато-

рних занять з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна ме-

дицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лу-

кащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 

21 сторінка. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефа-

ник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

8. Методична розробка «Клінічні та лабораторні дослідження хворих тварин 

за гіповітамінозів (навчально-методична карта заняття)» до лабораторного заняття 

з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магі-

стерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Ав-

тори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., 

Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 22 сторінки. 

Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Ме-

тодичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

9. Методична розробка «Клінічні та лабораторні дослідження тварин з діаг-

нозом кропивниця, атопічний дерматит, бражний мокрець, екзема. Діагностика, лі-

кування, профілактика аутоімунних захворювань шкіри (навчально-методична ка-

рта заняття)» до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», 

для студентів факультету ветеринарної медицини. Спеціальність – 211 «Ветерина-

рна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Ли-

чук М. Г., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефа-

ник О. В. Об’єм – 17 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінеколо-

гії та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних 

наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні ка-

федри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол 

№ 17. 

10. Методична розробка «Хвороби шкіри. Основні синдроми ураження шкіри 

та шкірних залоз (навчально-методична карта заняття)» до лабораторного заняття 

з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для студентів факультету ветеринарної 

медицини. Спеціальність – 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., 

Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федоро-

вич В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 24 сторінки. Рецензент: завіду-

вач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. 

Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну 

розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 

діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

11. Методична розробка «Хвороби молодняку (навчально-методичні карти 

занять)» до лабораторних занять з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
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211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щерба-

тий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Ярем-

чук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 27 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри аку-

шерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор 

ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на 

засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

12. Методична розробка «Клінічне і лабораторне дослідження хворих тварин 

при недостатності та надлишку мікроелементів (навчально-методична карта за-

няття)» до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щерба-

тий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Ярем-

чук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 27 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри аку-

шерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор 

ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на 

засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

13. Методична розробка «Загальні принципи та методи групової неспецифіч-

ної профілактики внутрішніх хвороб птиці (навчально-методична карта заняття)» 

до лабораторного заняття з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підгото-

вки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ве-

теринарна медицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Ли-

чук М. Г., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефа-

ник О. В. Об’єм – 35 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінеколо-

гії та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних 

наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні ка-

федри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол 

№ 17. 

14. Методична розробка «Клінічне дослідження птиці за хвороб, спричине-

них порушенням обміну речовин (навчально-методичні карти занять)» до лабора-

торних занять з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна ме-

дицина». Автори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лу-

кащук Б. О., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 

33 сторінки. Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефа-

ник В. Ю. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

15. Методична розробка «Клінічне дослідження птиці за хвороб органів яй-

цеутворення, хвороб, спричинених порушенням температурного режиму та стресу 

(навчально-методичні карти занять)» до лабораторних занять з дисципліни «Внут-

рішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Слівін-

ська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., Зінко Г. О., 

Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 20 сторінок. Рецензент: 
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завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. 

Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Методичну 

розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної 

діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

16. Методична розробка «Клінічне дослідження птиці за хвороб органів ди-

хання та травлення (навчально-методичні карти заняття)» до лабораторних занять 

з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магі-

стерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Ав-

тори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., 

Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 36 сторінок. 

Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Ме-

тодичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

17. Методична розробка «Анатомо-фізіологічні особливості птиці. Клінічне 

дослідження птиці (навчально-методична карта заняття)» до лабораторного заняття 

з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магі-

стерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Ав-

тори: Слівінська Л. Г., Влізло В. В., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Лукащук Б. О., 

Зінко Г. О., Федорович В. Л., Яремчук В. Ю., Стефаник О. В. Об’єм – 28 сторінок. 

Рецензент: завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення 

тварин ім. Г. В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор Стефаник В. Ю. Ме-

тодичну розробку розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики 06. 05. 2021 р. протокол № 17. 

18. Методична розробка лабораторних занять для дисципліни «Лікарські ро-

слини», для студентів 1 курсу ФВМ спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 

Автор: Слободюк Н. М. Об’єм – 31 сторінка. Рецензент: доцент кафедри внутріш-

ніх хвороб тварин та клінічної діагностики, кандидат ветеринарних наук Ли-

чук М. Г. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри фармакології та то-

ксикології 29. 12. 2020 р. протокол № 26. 

19. Методична розробка контрольних питань для студентів 1 курсу ФВМ спе-

ціальності 211 «Ветеринарна медицина» (для дисципліни «Лікарські рослини»). 

Автор: Слободюк Н. М. Об’єм – 15 сторінок. Рецензент: доцент кафедри внутріш-

ніх хвороб тварин та клінічної діагностики, кандидат ветеринарних наук Ли-

чук М. Г. Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри фармакології та то-

ксикології 29. 12. 2020 р. протокол № 26. 

20. Навчальний посібник лекційних занять для студентів 1 курсу ФВМ спеці-

альності 211 «Ветеринарна медицина» (для дисципліни «Лікарські рослини»). Ав-

тор: Слободюк Н. М. Об’єм – 140 сторінок. Рецензенти: керівник Випробовуваль-

ного центру, головний науковий співробітник ДНДКІ ветеринарних препаратів та 

кормових добавок, д. вет. н., професор Величко В. О. Доцент кафедри внутрішніх 

хвороб тварин та клінічної діагностики, кандидат ветеринарних наук Личук М. Г. 

Методичну розробку розглянуто на засіданні кафедри фармакології та токсикології 

29. 12. 2020 р. протокол № 26. 

21. Методичні вказівки для самостійного вивчення окремих тем навчальної 

програми, для студентів 1 курсу ФВМ спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»  
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