
ПРОТОКОЛ №5 
від 22 січня 2021 р.

засідання членів навчально-методичної ради факультету ветеринарної гігієни, 
екології та права Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій ім. С. 3. Гжицького (ЛНУВМБ імені С. 3.
Г жицького)

Присутні: доц. Сливка Н.Б., голова ради:, проф. Пеленьо Р.А., проф. Параняк 
Р.П., проф. Козенко О.В., проф. Смолінська О.Є., проф. Андріїв В.І., доц.. 
Сімонов М.Р., доц. Грицина М.Р., доц. Сухорська О.П., доц. Коверко Ю.А., доц. 
Дашковський О.О., доц.Лабінський А.Й., доц.Семенів Б.С., студентка Тарас І.Р. 
члени ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
виробничої практики з навчальної дисципліни «Організація та економіка у 
фармації» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
(автор Бонецький О.О.)
Р е ц е н з е н т и : Т П.А.-кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів НУ «Львівська політехніка»
Демчук О.Г.-кандидат фармацевтичних наук,доцент кафедри фармації і біології 
ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького

2. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
виконання і захисту курсових робіт з фармакогнозії для студентів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Грицина М.Р.) 
Рецензенти: Демчук О.Г.-кандидат фармацевтичних наук,доцент кафедри 
фармації і біології ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького
Шемедюк Н.П.-кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології та 
радіології ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького

3.Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок для підготовки 
до лабораторних занять з «Біологічної хімії» (Частина 2.) для студентів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (авториДемків О.М., 
Гринчишин Н.М.)
Рецензенти: Гончар М.В.-доктор біологічних наук, завідувач відділення 
аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України 
Демчук О.Г.-кандидат фармацевтичних наук,доцент кафедри фармації та 
біології ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького

4. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Технології 
харчових виробництв» для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» (авториМихайлицька О.Р., Деркач І.М., Сливка Н.Б., 
Гачак Ю.Р., Білик О.Я.)
Рецензенти: Петров Р.В. -  доктор ветеринарних робіт, професор кафедри 
ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 
тваринництва Сумського національного аграрного університету 
Дашковський О.О. -  кандидат ветеринарних робіт, доцент кафедри 
ветеринарно-санітарного інспектування ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького



5. Затвердження та рекомендація до друку навчального видання «Філософія 
освіти. Лекції. Практикум» для студенте ОС «Магістр» спеціальності «Освітні, 
педагогічні науки». (авторЧерепанова С.О.)
Рецензенти:Бойченко Н. -  доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика;
Радіонова Н. -  доктор філософських наук, професор кафедри філософії 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 
Смолінська О. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького

6. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника 
«Антропогенний вплив на екосистеми» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автори Буцяк А.А., Кропивка С.Й.) 
Рецензенти'Швєр, О.В.- кандидат хімічних наук, доцент кафедри біотехнології 
та біоінженерії ЛУВМБ імені С. 3. Ґжицького.
Копій Л.І. - доктор сільськогосподарськихнаук, професор, 
завідувачкафедриекології НЛТУ.

7.Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Глобальна 
екологія» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор 
Буцяк А.А.)
Рецензенти:Півторак Я. І., доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів ЛНУВМБ імені С. 3. 
Ґжицького.
Соловодзінська І.Є. - кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології 
ЛНАУ

8. Затвердження та рекомендація до друку лабораторного практикуму «Біологія 
з основами генетики» Частина 2. для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (автори Грицина М.Р., Петрук А.П.).
Рецензенти: Демчук О.Г.-кандидат фармацевтичних наук,доцент кафедри 
фармації та біології ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького
Шемедюк Н.П.-кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології та 
радіології ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького

9. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для самостійної роботи з дисципліни «Устаткування та проектування 
фармацевтичних виробництв» для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (автори Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р., Наговська В.О., 
Скульська І.В.).
Рецензенти'ХРула Б.Р.-доктор технічних наук,професор, завідувач кафедри 
загально технічних лисциплін ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького 
Федін Р.М.-кандидат фармацевтичних наук, ст..викладач кафедри фармації та 
біології ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького



10. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для студентів 
ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор Параняк Р.П.)
Рецензенти: Мальований М.С. -  доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська 
політехніка»
Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

11. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
самостійної роботи з «Стратегія сталого розвитку» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автор Параняк Р.П.)
Рецензенти: Мальований М.С. -  доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська 
політехніка»
Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

12. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
вивчення навчальної дисципліни «Екологічна біотехнологія» для студентів ОС 
«Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор Параняк Р.П.)
Рецензенти: Мальований М.С. -  доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська 
політехніка»
Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

13 Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
самостійної роботи із навчальної дисципліни «Екологічна біотехнологія» для 
студентів'ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор Параняк Р.П.) 
Рецензенти: Мальований М.С. -  доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська 
політехніка»
Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

14. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять з дисципліни «Захворювання серцево-судинної системи» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Федечко М.Й.)
Рецензенти:
Макар О.Р. -  доцент кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського 
національного університету імені Данила Галицького
Копчак Л.М. -доцент кафедри реабілітації і здоров’я людини Львівського 
національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені 
С.З.Гжицького



15. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до 
самостійних занять з дисципліни «Захворювання серцево-судинної системи» 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федечко М.И.)
Рецензенти:
Макар О.Р. -  доцент кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського
національного університету імені Данила Галицького
Івасик Н.О. -  доцент кафедри реабілітації і здоров’я людини Львівського
національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені
С.З.Гжицького

16. Затвердження та рекомендація до друку наскрізної програми практики для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Найда Л.Я. -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького
Тиравська О.І. -  к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
ЛДУФК ім. Івана Боберського

17. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок для 
самостійної роботи з дисципліни «Гідрокінезіотерапія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Герцик А.М. -  д.фіз.вих., професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
УКУ
Лабінський А.Й -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини 
ЛНУВМ5 імені С. 3. Ґжицького

18. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять з дисципліни «Гідрокінезіотерапія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Герцик А.М. -  д.фіз.вих., професор кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
УКУ
Лабінський А.Й -  к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

СЛУХАЛИ:
1. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до виробничої практики з навчальної дисципліни 
«Організація та економіка у фармації» для студентів спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.)
В обговоренні виступили: декан ФВГЕП Пеленьо Р.А., доц. Сухорська О.П.



2. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до виконання і захисту курсових робіт з 
фармакогнозії для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Грицина М.Р.)
В обговоренні виступили: доц. Лабінський А.Й.

3. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок для підготовки до лабораторних занять з «Біологічної 
хімії» (Частина 2.) для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (авториДемків О.М., Гринчишин Н.М.)
В обговоренні виступили: доц. Грицина М.Р.

4. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Технології харчових виробництв» для студентів 
спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
(авториМихайлицька О.Р., Деркач І.М., Сливка Н.Б., Гачак Ю.Р., Білик О.Я.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

5. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального видання «Філософія освіти. Лекції. Практикум» для студентв ОС 
«Магістр» спеціальності «Освітні, педагогічні науки». (авторЧерепанова С.О.)
В обговоренні виступили: проф. Смолінська О.С.

6. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Антропогенний вплив на екосистеми» для студентів 
ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (авториБуцяк А.А., Кропивка С.Й.) 
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П.

7. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Глобальна екологія» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автор Буцяк А.А.)
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П.

8. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
лабораторного практикуму «Біологія з основами генетики» Частина 2. для 
студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автори Грицина 
М.Р., Петрук А.П.).
В обговоренні виступили: проф. Смолінська О.С.

9. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчально-методичного посібника для самостійної роботи з дисципліни 
«Устаткування та проектування фармацевтичних виробництв» для студентів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автори Сливка Н.Б., 
Михайлицька О.Р., Наговська В.О., Скульська І.В.).
В обговоренні виступили: проф. Смолінська О.С.



10. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до вивчення навчальної дисципліни «Стратегія 
сталого розвитку» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» 
(автор Параняк Р.П.)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

11. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Стратегія сталого розвитку» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 
«Екологія» (автор Параняк Р.П.)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

12. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до вивчення навчальної дисципліни «Екологічна 
біотехнологія» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор 
Параняк Р.П.)
В обговоренні виступили: доц. Грицина М.Р.

13. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Екологічна біотехнологія» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 
«Екологія» (автор Параняк Р.П.)
В обговоренні виступили: доц. Грицина М.Р.

14. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Захворювання 
серцево-судинної системи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федечко 
М.Й.)
В обговоренні виступили: доц. Дашковський О.О.

15. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до самостійних занять з дисципліни «Захворювання 
серцево-судинної системи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федечко
М.Й.)
В обговоренні виступили: доц. Дашковський О.О.

16. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
наскрізної програми практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик 
Н.О.)
В обговоренні виступили: доц. Сухорська О.П.

17. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок для самостійної роботи з дисципліни 
«Гідрокінезіотерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої



освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

18. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Гідрокінезіотерапія» 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А.

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати методичні рекомендації до виробничої практики з 
навчальної дисципліни «Організація та економіка у фармації» для студентів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.) до 
друку.

2. Рекомендувати методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт 
з фармакогнозії для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Грицина М.Р.) до друку.

3. Рекомендувати методичні вказівки для підготовки до лабораторних занять з 
«Біологічної хімії» (Частина 2.) для студентів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» (автори Демків О.М., Гринчишин Н.М.) до друку.

4. Рекомендувати навчальний посібник «Технології харчових виробництв» для 
студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
(автори Михайлицька О.Р., Деркач І.М., Сливка Н.Б., Гачак Ю.Р., Білик О.Я.) 
до друку.

5. Рекомендувати навчальне видання «Філософія освіти. Лекції. Практикум» 
для студентв ОС «Магістр» спеціальності «Освітні, педагогічні науки», (автор 
Черепанова С.О.) до друку.

6. Рекомендувати навчальний посібник «Антропогенний вплив на екосистеми» 
для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автори Буцяк А.А., 
Кропивка С.Й.)до друку.

7. Рекомендувати навчальний посібник «Глобальна екологія» для студентів ОС 
«Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор Буцяк А.А.)до друку.

8. Рекомендувати лабораторний практикум «Біологія з основами генетики» 
Частина 2. для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
(автори Грицина М.Р., Петрук А.П.).

9. Рекомендувати навчально-методичний посібник для самостійної роботи з 
дисципліни «Устаткування та проектування фармацевтичних виробництв» для 
студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автори Сливка 
Н.Б., Михайлицька О.Р., Наговська В.О., Скульська І.В.) до друку.



10. Рекомендувати методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 
«Стратегія сталого розвитку» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 
«Екологія» (автор Параняк Р.П.) до друку.

11. Рекомендувати методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автор Параняк Р.П.) до друку.

12. Рекомендувати методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 
«Екологічна біотехнологія» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 
«Екологія» (автор Параняк Р.П.) до друку.

13. Рекомендувати методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Екологічна біотехнологія» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автор Параняк Р.П.) до друку.

14. Рекомендувати методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Захворювання серцево-судинної системи» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Федечко М.И.) до друку.

15. Рекомендувати методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни 
«Захворювання серцево-судинної системи» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Федечко М.Й.) до друку.

16. Рекомендувати наскрізну програму практики для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до друку.

17. Рекомендувати методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Гідрокінезіотерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до

18. Рекомендувати методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Гідрокінезіотерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до 
друку.

Голова навчально-методичної ради 
факультету ветеринарної гігієни, екології та

друку.

права, доцент 
Секретар, доцент

Сливка Н.Б. 
Дашковський О.О.


