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Львівський  національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання навчально-методичної ради ФХТБ 

 

 

м. Львів         01 березня 2021 р.   
 

Голова       -   Михайлицька О.Р. 

Секретар   -   Басараб І.М. 

Присутні: Білонога Ю.Л., Добровольський О.В., Драчук У.Р., Коваль Г.М., 

Мідяний С.В., Ромашко І.С., Сас Н.Б., Цісарик О.Й., Шемедюк Н.П. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та затвердження робочих навчальних планів ОПП. 

2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії. 

3. Призначення голів ДЕК. 

   

 

СЛУХАЛИ: голову НМР ФХТБ, доцента кафедри технології молока і 

молочних продуктів к.т.н., доцента Михайлицьку О.Р. про розгляд і 

затвердження робочих навчальних планів освітньо-професійних програм, про 

результати зимової екзаменаційної сесії та про призначення голів ДЕК. 

 

ВИСТУПИЛИ: Декан ФХТБ, к. вет. н., доцент кафедри технології м’яса, 

м’ясних та олійно-жирових виробів Коваль Г.М., завідувач кафедри 

технології молока і молочних продуктів, д.с.-г.н., професор Цісарик О.Й., 

завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів, 

к.т.н., доцент Драчук У.Р., доцент кафедри біологічної та загальної хімії, 

к.х.н., доцент Мідяний С.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити: 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми «Харчові 

технології» підготовки бакалаврів з галузі знань 18 «Виробництво та 

технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми «Технології 

зберігання, консервування і переробки молока» підготовки магістрів з галузі 

знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові 

технології»; 
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– робочий навчальний план освітньо-професійної програми «Технології 

зберігання, консервування і переробки м’яса» підготовки магістрів з галузі 

знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові 

технології»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми «Харчові 

технології» підготовки бакалаврів (скорочена програма) з галузі знань 

18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» підготовки бакалаврів з галузі знань 

16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» підготовки бакалаврів (скорочена програма) з 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 

162 «Біотехнології та біоінженерія»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми 

«Біотехнології та біоінженерія» підготовки магістрів з галузі знань 

16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми «Хімічні 

технології косметичних засобів та харчових добавок» підготовки бакалаврів з 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні 

технології та інженерія»; 

– робочий навчальний план освітньо-професійної програми «Хімічні 

технології косметичних засобів та харчових добавок» підготовки бакалаврів 

(скорочена програма) з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за 

спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»; 

– графік навчального процесу факультету харчових технологій та 

біотехнології на 2021–2022 н.р. 

 

 

2. Результати успішності екзаменаційної сесії вважати позитивними та 

посилити контроль за поточною успішністю студентів протягом семестру. 

 

3. Головами ДЕК призначити: 

– Лозинську Г.М., головного технолога ПП «Лозинська» – для захисту 

бакалаврських робіт за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітній 

рівень «Бакалавр» (1 п/г повної програми навчання, 3 п/г скороченої форми 

навчання, кафедра технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів); 
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