
ПРОТОКОЛ №6 
від 16 лютого 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, доц.Калитовська М.Б., т.в.гаранта ,запрошена

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд та погодження навчальних та робочих планів освітньо-професійних 
програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 
освіти спеціальностей 011 Освіта, педагогічні науки, 017 Фізична культура і 
спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 
226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія

2. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Штучні 
екосистеми» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор 
Буцяк А.А.)
Рецензенти :Н\ві:ощк 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

3. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок для 
проходження переддипломної практики для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автори Калин Б.М., Параняк Р.П., Буцяк А.А., 
Сухорська О.П., Кропивка С.Й., Мацуська О.В., Литвин Н.А., Віщур В.Я., 
Градович Н.І.)
Рецензенти:Сливка Н.Б. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології 
молока і молочних продуктів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, голова 
методичної ради факультету.
Галух Б.І. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології мяса, мясних 
та олійно-жирових виробів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, керівник відділу 
навчальної та переддипломної практик та сприяння працевлаштуванню 
студентів.

4. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до підготовки, 
написання та оформлення кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 10 «Природничі науки» 
спеціальності 101 «Екологія» (автори Параняк Р.П., Калин Б.М., Буцяк А.А., 
Сухорська О.П., Кропивка С.Й.* Мацуська О.В., Нагірняк Т.Б.)



Рецензенти:Сливка Н.Б. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології 
молока і молочних продуктів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького.
Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
5. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій з 
виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 101 «Екологія» (автори 
Параняк Р.П., Сухорська О.П., Кропивка С.И., Віщур В.Я., Мацуська О.В., 
Градович Н.І., Калин Б.М., Буцяк А.А., Литвин Н.А ., Нагірняк Т.Б., Петрунів 
В.В., Руденко О.П., Ковальська Л.М., Максішко Л.М.)
Рецензенти: Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького 
Пеленьо Р.А. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри мікробіології та 
вірусології ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

6. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника для 
виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Оцінка 
впливу на довкілля» для студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС «Магістр» 
(автор Мацуська О.В.)
Рецензенти: Одноріг З.С. -  кандидат технічних наук, доцент кафедри екології 
та збалансованого природокористування Інституту екології, природоохоронної 
діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола НУ «Львівська політехніка» 
Ніканорова О.В. -  кандидат юридичних наук, доцент кафедри права ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького

6. Затвердження та рекомендація до друку конспекту лекцій з дисципліни 
«Оцінка впливу на довкілля» для студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС 
«Магістр» (автор Мацуська О.В.)
Рецензенти: Одноріг З.С. -  кандидат технічних наук, доцент кафедри екології 
та збалагісованого природокористування Інституту екології, природоохоронної 
діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола НУ «Львівська політехніка» 
Ніканорова О.В. -  кандидат юридичних наук, доцент кафедри права ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького

7. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника 
«Метеорологія і кліматологія» для студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС 
«Бакалавр» (автори Литвин Н.А ., Калин Б.М., Максішко Л.М., Руденко О.П.) 
Рецензенти: Висоцький А.О. -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В.Демчука 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
Масюк М.Б. -  кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник 
Інституту біології тварин НААН

8. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок «Загальна 
мікробіологія: щоденник навчальної практики для студентів спеціальністю 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» (автори Яремко



0 . В., Верхолюк М.М, Миронович А.М., Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо 
Р.А.)
Рецензенти: Дашковський О.О. -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри 
ветеринарно-санітарного інспектування ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

9. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Легка 
атлетика з методикою викладання» студентам спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» (автор Приставський Т.Г.)
Рецензенти: Семенів Б.С. -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я ЛНУВМБ імені С. 3. 
Ґжицького

10. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для підготовки до практичних занять з дисципліни «Методологія та організація 
наукових досліджень» для студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС 
«Магістр» (автори Сухорська О.П., Градович Н.І.)
Рецензенти: Гумницький Я.М. -  доктор технічних наук, професор кафедри 
екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська політехніка» 
Смолінська О.С. -  доктор педагогічних наук, завідувач кафедри філософії та 
педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

11. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для підготовки до практичних занять з дисципліни «Основи загальної екології» 
для студентів спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» ОС «Бакалавр» 
(автор Сухорська О.П.)
Рецензенти: Копій Л.І. -  доктор сільськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри екології Національного лісотехнічного університету України 
Семенів Б.С. -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання, спорту і здоров’я ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

12. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника «Спортивні 
ігри з методикою викладання» для студентів спеціальністю 017 «Фізична 
культура і спорт» ОС «Бакалавр» (автори Шутка Г.І., Голубєва О.Т., Якимишин
1. Д., Стахів М.М.)
Рецензенти: Блащак І.М. -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
фізичного виховання та спорту Львівського торговельно-економічного 
університету
Семенів Б.С. -  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
фізичного виховання, спорту і здоров’я ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

13. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до написання 
курсових робіт «Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й 
оцінювання курсових робіт» 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
Найда Л.Я. мед.н., доцент кафедри реабілітації та здоров'я людини. ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького

14. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять з дисципліни «Каністерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор 
Береговенко О.О.)
Рецензенти:
Івасик Н.О. -  к.фіз.вих, доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
Богдан Дмитрович Кордис- к.м.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я 
людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

15. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Виробнича практика» для здобувачів першого (бакалаврського рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право» (автори Андріїв В.І., Коверко Ю.А., 
Ніканорова О.В., Мелех Б.В., Машталір Х.В., Гучко М.М.)
Рецензенти:
Сливка Н.Б. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології молока і 
молочних продуктів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, голова методичної ради 
факультету.
Галух Б.І. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології мяса, мясних 
та олійно-жирових виробів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, керівник відділу 
навчальної та переддипломної практик та сприяння працевлаштуванню 
студентів.

16. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій 
«Виробнича практика» для здобувачів другого (магістерського рівня вищої 
освіти за спеціальністю 081 «Право» (автори Андріїв В.І., Коверко Ю.А., 
Ніканорова О.В., Мелех Б.В., Юник І.Г.)
Рецензенти:
Сливка Н.Б. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології молока і 
молочних продуктів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, голова методичної ради 
факультету.
Галух Б.І. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології мяса, мясних 
та олійно-жирових виробів ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького, керівник відділу 
навчальної та переддипломної практик та сприяння працевлаштуванню 
студентів.

17. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для
підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого 
(магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (автори 
Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Ніканорова О.В., Мелех Б.В., Телефанко Б.М.) 
Рецензенти: *



Смолінська О.Є. -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
філософії та педагогіки ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
Пеленьо Р.А. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри мікробіології та 
вірусології ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

18. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять із навчальної дисципліни «Клінічна біохімія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Копчак Л. М.).
Рецензенти:
Лаповець Л.Є. д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького
Найда Л.Я. мед.н., доцент кафедри реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького

19. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок самостійної 
роботи із навчальної дисципліни «Клінічна біохімія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Копчак Л. М.).
Рецензенти:
Лаповець Л.Є. д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького
Найда Л.Я. мед.н., доцент кафедри реабілітації та здоров'я людини ЛНУВМБ 
імені С. 3. Ґжицького

20. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять із навчальної дисципліни «Загальна і клінічна біохімія» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (скорочена програма) (автор Копчак Л. М.).
Рецензенти:
Лаповець Л.Є. д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького
Найда Л.Я. мед.н., доцент кафедри реабілітації та здоров'я людини ЛНУВМБ 
імені Є. 3. Ґжицького

21. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до самостійної 
роботи із навчальної дисципліни «Загальна і клінічна біохімія» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (скорочена програма) (автор Копчак Л. М.).
Рецензенти:
Лаповець Л.Є. д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної 
діагностики ЛНМУ ім. Данила Галицького
Найда Л.Я. мед.н., доцент кафедри реабілітації та здоров'я людини ЛНУВМБ 
імені Є. 3. Ґжицького



СЛУХАЛИ:
1.1. Голову методичної комісії спеціальності 011 Освіта, педагогічні науки 

проф.Смолінську О.Є. про навчальний та робочі плани ОП «Освітні, 
педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

1.2. Голову методичної комісії спеціальності 017 Фізична культура і спорт 
доц. Семеніва Б.С. про навчальний та робочі плани ОП «Фізична 
культура і ся0/?/ю»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

1.3. Голову методичної комісії спеціальності 081 Право доц. Коверко Ю.А. 
про навчальний та робочі плани ОП «Право» першого (бакалаврського) 
та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

1.4. Голову методичної комісії спеціальності 101 Екологія доц. Калин Б.М.
про навчальний та робочі плани ОП «Екологія» першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

1.5. Голову методичної комісії спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертизапроф. Пеленя Р.А. про навчальний та робочі плани 
ОП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

1.6. Голову методичної комісії спеціальності 226Фармація, промислова 
фармація про навчальний та робочі плани ОП «Фармація, промислова 
фармація»другого (магістерського) рівня вищої освіти.

1.7. Голову методичної комісії спеціальності 227 Фізична терапія,
ерготерапіядоц. Лабінськогопро навчальний та робочі плани ОП
«Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.

*

В обговоренні виступили: декан ФВГЕП Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б., доц. 
Сухорська О.П.

2. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Штучні екосистеми» для студентів ОС «Магістр» 
спеціальності 101 «Екологія» (автор Буцяк А.А.)
В обговоренні виступила: проф. Козенко О.В.

3. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок для проходження переддипломної практики для студентів 
ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автори Калин Б.М., Параняк Р.П., 
Буцяк А.А., Сухорська О.П., Кропивка С.Й., Мацуська О.В., Литвин Н.А., 
Віщур В.Я., Градович Н.І.)
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

4. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до підготовки, написання та оформлення кваліфікаційних



робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 10 
«Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» (автори Параняк Р.П., Калин 
Б.М., Буцяк А.А., Сухорська О.П., Кропивка С.Й., Мацуська О.В., Нагірняк 
Т.Б.)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц.. Коверко Ю.А., студентка 
Тарас І.Р

5. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної 
роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за спеціальністю 
101 «Екологія» (автори Параняк Р.П., Сухорська О.П., Кропивка С.Й., Віщур 
В .Я., Мацуська О.В., Градович Н.І., Калин Б.М., Буцяк А. А., Литвин Н.А 
Нагірняк Т.Б., Петрунів В.В., Руденко О.П., Ковальська Л.М., Максішко Л.М.)
В обговоренні виступила: проф. Смолінська О.Є.

6. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника для виконання практичних занять з дисципліни «Оцінка 
впливу на довкілля» для студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС «Магістр» 
(автор Мацуська О.В.)
В обговоренні виступила: доц. Коверко Ю.А.

7. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Метеорологія і кліматологія» для студентів 
спеціальністю 101 «Екологія» ОС «Бакалавр» (автори Литвин Н.А ., Калин 
Б.М., Максішко Л.М., Руденко О.П.)
В обговоренні виступила: доц.Сухорська О.П.

8. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок «Загальна мікробіологія: щоденник навчальної практики 
для студентів спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
ОС «Магістр» (автори Яремко О.В., Верхолюк М.М, Миронович А.М., 
Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А.)
В обговоренні виступила: проф. Пеленьо Р.А.

9. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій для практичних занять і самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» студентам 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автор Приставський Т.Г.)
В обговоренні виступила: проф. Пеленьо Р.А.

10. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчально-методичного посібника для підготовки до практичних занять з 
дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 
спеціальністю 101 «Екологія» ОС «Магістр» (автори Сухорська О.П., Градович 
Н.І.)
В обговоренні виступила: проф. Параняк Р.П.



11. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчально-методичного посібника для підготовки до практичних занять з 
дисципліни «Основи загальної екології» для студентів спеціальністю 017 
«Фізична культура і спорт» ОС «Бакалавр» (автори Сухорська О.П.)
В обговоренні виступила: проф. Параняк Р.П.

12. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Спортивні ігри з методикою викладання» для студентів 
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» ОС «Бакалавр» (автори Шутка 
Г.І., Голубева О.Т., Якимишин І.Д., Стахів М.М.)
В обговоренні виступила: проф. Смолінська О.С.

13. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до написання курсових робіт «Загальні рекомендації з 
підготовки, оформлення, захисту й оцінювання курсових робіт» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступила: проф. Смолінська О.С.

14 Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Каністерапія» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Береговенко О.О.)
В обговоренні виступила: доц.. Грицина М.Р.

15. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій «Виробнича практика» для здобувачів першого 
(бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (автори 
Андріїв В і., Коверко Ю.А., Ніканорова О.В., Мелех Б.В., Машталір Х.В., Гучко 
М.М.)
В обговоренні виступила: доц.Сухорська О.П.

16. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій «Виробнича практика» для здобувачів другого 
(магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» (автори 
Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Ніканорова О.В., Мелех Б.В., Юник І.Г.)
В обговоренні виступила: доц.Сухорська О.П.

17. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт 
здобувачами другого (магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» (автори Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Ніканорова О.В., Мелех Б.В., 
Телефанко Б.М.)
В обговоренні виступила: проф. Смолінська О.С.

18 Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до практичних занять із навчальної дисципліни «Клінічна



біохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Копчак Л. М.).
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

19. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст
методичних вказівок до самостійної роботи із навчальної дисципліни «Клінічна 
біохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Копчак Л. М.).
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

20. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до практичних занять із навчальної дисципліни «Загальна 
і клінічна біохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (скорочена програма) 
(автор Копчак Л. М.).
В обговоренні виступила: доц.Сухорська О.П.

21. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до самостійної роботи із навчальної дисципліни «Загальна 
і клінічна біохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (скорочена програма) 
(автор Копчак Л. М.).
В обговоренні виступила: доц.Сухорська О.П.

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити навчальні та робочі плани освітньо-професійних програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
спеціальностей 011 Освіта, педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт, 081 
Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 226 
Фармація," промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія та 
рекомендувати декану та навчально-методичній раді університету до 
погодження, Вченій раді університету до затвердження.

2. Рекомендувати навчальний посібник «Штучні екосистеми» для студентів ОС 
«Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автор Буцяк А.А.) до друку.

3. Рекомендувати методичні вказівки для проходження переддипломної 
практики для студентів ОС «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» (автори 
Калин Б.М., Параняк Р.П., Буцяк А.А., Сухорська О.П., Кропивка С.Й., 
Мацуська О.В., Литвин Н.А., Віщур В .Я., Градович Н.І.) до друку.

4. Рекомендувати методичні вказівки до підготовки, написання та оформлення 
кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
«Магістр» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» 
(автори Параняк Р.П., Калин Б.М., Буцяк А.А., Сухорська О.П., Кропивка С.Й., 
Мацуська О.В., Нагірняк Т.Б.) до друку.



5. Рекомендувати методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту 
кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
за спеціальністю 101 «Екологія» (автори Параняк Р.П., Сухорська О.П., 
Кропивка С.Й., Віщур В .Я., Мацуська О.В., Градович Н.І., Калин Б.М., Буцяк 
А.А., Литвин Н.А Нагірняк Т.Б., Петрунів В.В., Руденко О.П., Ковальська 
Л.М., Максішко Л.М.) до друку.

6. Рекомендувати навчальний посібник для виконання практичних занять з 
дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» для студентів спеціальністю 101 
«Екологія» ОС «Магістр» (автор Мацуська О.В.) до друку.

7. Рекомендувати навчальний посібник «Метеорологія і кліматологія» для 
студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС «Бакалавр» (автори Литвин Н.А ., 
Калин Б.М., Максішко Л.М., Руденко О.П.) до друку.

8. Рекомендувати методичні вказівки «Загальна мікробіологія: щоденник 
навчальної практики для студентів спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» ОС «Магістр» (автори Яремко О.В., Верхолюк М.М, 
Миронович А.М., Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А.) до друку.

9. Рекомендувати методичні рекомендації для практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» 
студентам спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автор Приставський 
Т.Г.) до друку.

10. Рекомендувати навчально-методичний посібник для підготовки до
практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових 
досліджень» для студентів спеціальністю 101 «Екологія» ОС «Магістр» (автори 
Сухорська О.П., Градович Н.І.) до друку.

11. Рекомендувати навчально-методичний посібник для підготовки до
практичних занять з дисципліни «Основи загальної екології» для студентів 
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» ОС «Бакалавр» (автор Сухорська 
О.П.) до друку

12. Рекомендувати навчального посібника «Спортивні ігри з методикою 
викладання» для студентів спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» ОС 
«Бакалавр» (автори Шутка Г.І., Голубєва О.Т., Якимишин І.Д., Стахів М.М.) до 
друку

13. Рекомендувати методичні вказівки до написання курсових робіт «Загальні 
рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання курсових робіт» 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до друку.

14 Рекомендувати методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Каністерапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти



спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Береговенко О.О.) до 
друку.

15. Рекомендувати методичні рекомендації «Виробнича практика» для
здобувачів першого (бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 081
«Право» (автори Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Ніканорова О.В., Мелех Б.В., 
Машталір Х.В., Гучко М.М.) до друку.

16. Рекомендувати методичні рекомендації «Виробнича практика» для
здобувачів другого (магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 
«Право» (автори Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Ніканорова О.В., Мелех Б.В., 
Юник І.Г.) до друку.

17. Рекомендувати методичні рекомендації для підготовки та захисту
кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського рівня вищої освіти 
за спеціальністю 081 «Право» (автори Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Ніканорова 
О.В., Мелех Б.В., Телефанко Б.М.) до друку.

18 Рекомендувати методичні вказівки до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Клінічна біохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Копчак Л. 
М.) до друку.

19. Рекомендувати методичні вказівки до самостійної роботи із навчальної 
дисципліни «Клінічна біохімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Копчак Л. 
М.) до друку.

20. Рекомендувати методичні вказівки до практичних занять із навчальної 
дисципліни «Загальна і клінічна біохімія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (скорочена програма) (автор Копчак Л. М.) до друку.

21. Рекомендувати методичні вказівки до самостійної роботи із навчальної 
дисципліни «Загальна і клінічна біохімія» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (скорочена програма) (автор Копчак Л. М.) до друку.

Голова НМР ФВГЕП, доцент Сливка Н.Б.

Секретар, доцент Дашковський О.О.


