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

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 8
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «31» травня 2021 р.

Присутні: 14 осіб.
Відсутні: проф. Колодійчук В.А., проф. Пеленьо Р.А., доц. Стронський Ю.С.

Порядок денний:

1. Про виконання наказу №190 від 21.10.2020 р. «Про підготовку до 
2021-2022 навчального року» -  доц. Двилюк І.В.

2. Про проекти Положень -  доц. Двилюк І.В.
3. Про виконання наказу №85 від 11.05.2021 р. «Щодо особливостей 

організації освітнього процесу в період з 17.05.2021 по 30.06.2021» -  
доц. Двилюк І.В.

4. Про наповнення Віртуального навчального середовища -  
доц. Двилюк І.В,

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про виконання наказу №190 від 21.10.2020 р. «Про 

підготовку до 2021-2022 навчального року». Звернув увагу присутніх на 
пп. 2.3-2.8 даного наказу, про затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін до 30.06.2021 р. Запропонував внести зміни до робочої програми, 
зокрема відмінити оформлення Додатку А, як такого, що втратив 
актуальність.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно прийняти пропозицію щодо відміни оформлення Додатку 

А робочої програми навчальної дисципліни.

2. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про проекти Положень розміщених на сайті 

університету у розділі Нормативні документи: Індивідуальний навчальний 
план студента; Положення про ліквідацію академічної заборгованості та 
перескладання підсумкових форм контролю з добувачами вищої освіти у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З.Ґжицького; Положення «Про порядок реалізації



права на академічну мобільність у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького». Запропонував 
для завершення роботи над формуванням цих проектів подати остаточні 
пропозиції до наступного засідання навчально-методичної ради університету.

УХВАЛИЛИ:
Членам навчально-методичної ради університету переглянути та подати 

пропозиції щодо проекту Індивідуального навчального плану студента, 
Положення про ліквідацію академічної заборгованості та перескладання 
підсумкових форм контролю здобувачами вищої освіти у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Ґжицького; Положення «Про порядок реалізації права на академічну 
мобільність у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького».

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про виконання наказу №85 від 11.05.2021 р. «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу в період з 17.05.2021 по 
30.06.2021». Особливу увагу звернув присутніх на пункти 2 і 6 цього наказу.

УХВАЛИЛИ:
Заслухану інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про особливості наповнення Віртуального 

навчального середовища. Зобов’язав деканів факультетів повідомити 
здобувачів вищої освіти університету про створення облікових записів на 
Gmail для користування Віртуальним навчальним середовищем.

УХВАЛИЛИ:
1. дану інформацію взяти до відома.
2. деканам факультетів повідомити здобувачів вищої освіти університету 

про створення облікових записів на Gmail для користування Віртуальним 
навчальним середовищем.

Голова НМР, доцент І.В.Двилюк

Секретар НМР С.В.Цимбала


