
ПРОТОКОЛ №8 
від 24 червня 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. Звіт про роботу голови навчально-методичної ради факультету ветеринарної 
гігієни, екології та права

2. Аналіз результатів підсумкових атестацій, ЄДКІ та іспитів «КРОК» та 
реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій 2020-21 н.р.

3. Аналіз виконання плану видавництва за 2020/2021 навчальний рік

4. Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради на 
2021-22 н.р.

5. Розгляд та затвердження робочих програм на 2021-22 н.р. для освітньо- 
професійних програм

6. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Фармація, 
промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2021-22 н.р.

7. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Екологія» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, запланованої у 2020-21 н.р.

8. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Фізична 
терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2020-21 н.р.

9. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Фізична 
культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, запланованої у 
2020-21 н.р.

10. Обговорення «Положення про Раду роботодавців Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Ґжицького»



11. Обговорення «Положення про підрозділ навчальної і виробничої практик та 
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Ґжицького»

12. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок для виконання 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційні ресурси» для 
студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС «Магістр» (автор Калин Б.М.) 
Рецензенти: Качмар Н. В. -  к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри екології 
Львівського національного аграрного університету;
Гримак О.Я. -  к.е.н., доцент, доцент кафедри історії України, економічної теорії 
та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

13. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника 
«Рекреаційні ресурси» для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС 
«Магістр» (автор Калин Б.М.)
Рецензенти: Липчук В.В. -  д.е.н., професор кафедри історії України, 
економічної теорії та туризму;
Качмар Н. В. -  к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри екології Львівського 
національного аграрного університету.

14. Затвердження та рекомендація до друку збірника лекцій з дисципліни 
«Водопостачання, водовідведення та якість води» для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» 
(автор Вороняк В.В.)
Рецензенти :Куитір  І.М. -  завідувач лабораторії бактеріологічного контролю 
якості і безпечності ветеринарних препаратів, доктор ветеринарних наук, 
старший науковий співробітник ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових 
добавок
Пеленьо Р.А. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри мікробіології та 
вірусології ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

15. Затвердження та рекомендація до друку збірника тестових завдань для 
контролю знань з дисципліни «Водопостачання, водовідведення та якість води» 
для здобувачів вищої освіти спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» ОС «Магістр» (автор Вороняк В.В.)
Рецензенти :Куишір І.М. -  завідувач лабораторії бактеріологічного контролю 
якості і безпечності ветеринарних препаратів, доктор ветеринарних наук, 
старший науковий співробітник ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових 
добавок
Пеленьо Р.А. -  доктор ветеринарних наук, професор кафедри мікробіології та 
вірусології ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

16. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок «Завдання для 
екзаменаційного контролю з навчальної дисципліни «Анатомія людини» для 
студентів спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федорович В.С., Демус Н.В.)



Рецензенти: Лабінський А.Й. -  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

17. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 
спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Федорович В.С., Демус Н.В)
Рецензенти: Лабінський А.И. -  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
реабілітації та здоров’я людини ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького

18. Затвердження та рекомендація до друку конспекту лекцій з навчальної 
дисципліни «Метеорологія і кліматологія» для студентів спеціальності 101 
«Екологія» (автор Литвин Н.А.)
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

19. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до самостійної 
роботи з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Шутка Г.І. -  к.пед.н., доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
Бас О.А. -  к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім. 
Івана Боберського Бас О.А. -  к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та 
ерготерапії ДЦУФК ім. Івана Боберського 
та

20. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до практичних 
занять з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
Рецензенти:
Шутка Г.І. -  к.пед.н., доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я 
ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького
Бас О.А. -  к.фіз.вих., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії ЛДУФК ім. 
Івана Боберського

21. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
проходження тренерської практики для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автори Шутка 
Г.І., Артюх В.М., Сопіла Ю.М., Стахів М.М.)



Рецензент:
Мартин В.Д. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 
виховання, спорту і здоров’я.

22. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій до 
самостійної роботи з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт (автори Шутка Г.І., Сопіла Ю.М., Голубева О.Т., 
Мазур Т.Р.)
Рецензент:
Артюх В.М. - доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я. 

СЛУХАЛИ:
1. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про роботу навчально- 
методичної ради факультету ветеринарної гігієни, екології та права

2. Декана ФВГЕП проф. Пеленя Р.А. про результати підсумкових атестацій, 
зауваження голів екзаменаційних комісій, результати ЄДКІ ОП «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза» та результати іспитів «КРОК» ОП «Фармація, 
промислова фармація».

3. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про виконання плану 
видавництва за 2020/2021 навчальний рік

4. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б., яка представила план роботи 
навчально-методичної ради на 2021-22 н.р.

5. Голів НМК спеціальностей про робочі програми, їх структуру, зміст та 
критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти денної та заочної 
форм навчання на 2021-22 н.р. для освітньо-професійних програм

6. Гаранта ОП «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти доц. Калитовську М.Б. про підготовку до акредитації
О.світньо-професійної програми, запланованої у 2021-22 н.р.

7. Гаранта ОП «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. 
Параняка Р.П. про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми 
«Екологія», запланованої у 2021-22 н.р.

8. Гаранта ОП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти доц. Івасик Н.О. про підготовку до акредитації освітньо- 
професійної програми, запланованої у 2021-22 н.р.

9. Гаранта ОП «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти доц. Семеніва Б.С. про підготовку до акредитації освітньо- 
професійної програми, запланованої у 2021-22 н.р.



10. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про основні тези «Положення 
про Раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького», а також пропозиції щодо 
структури Ради роботодавців університету та координацію їх роботи.
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А., проф. Параняк Р.П., доц. 
Коверко Ю.А.

11. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про основні тези «Положення 
про підрозділ навчальної і виробничої практик та сприяння працевлаштуванню 
студентів і випускників Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького», а також пропозиції щодо 
взаємодії підрозділу із деканатом факультету.
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А., доц.. Сухорська О.П., проф.. 
Смолінська О.Є.

12. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок для виконання самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Рекреаційні ресурси» для студентів спеціальності 101 «Екологія» 
ОС «Магістр» (автор Калин Б.М.)
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

13. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
навчального посібника «Рекреаційні ресурси» для студентів спеціальності 101 
«Екологія» ОС «Магістр» (автор Калин Б.М.)
В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.

14. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст збірника 
лекцій з дисципліни «Водопостачання, водовідведення та якість води» для 
здобувачів вищої освіти спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» ОС «Магістр» (автор Вороняк В.В.)
В обговоренні виступила: проф. Козенко О.В.

15. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст збірника 
тестових завдань для контролю знань з дисципліни «Водопостачання, 
водовідведення та якість води» для здобувачів вищої освіти спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» (автор Вороняк 
В.В.)
В обговоренні виступила: проф. Козенко О.В.

16. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок «Завдання для екзаменаційного контролю з навчальної 
дисципліни «Анатомія людини» для студентів спеціальностей 226 «Фармація, 
промислова фармація» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федорович 
В.С., Демус Н.В.)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.



17. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Анатомія 
людини» для студентів спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» 
та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федорович В.С., Демус Н.В)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

18. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія» для 
студентів спеціальності 101 «Екологія» (автор Литвин Н.А.)
В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.

19 Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика 
фізичного виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступила: доц. Семенів Б.С.

20. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до практичних занять з дисципліни «Теорія і методика 
фізичного виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Івасик Н.О.)
В обговоренні виступила: доц. Семенів Б.С.

21. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій для проходження тренерської практики для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» (автори Шутка Г.І., Артюх В.М., Сопіла Ю.М., 
Стахів М.М.)
В обговоренні виступила: доц. Семенів Б.С.

22. Голову НМР ФВГЕП, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних рекомендацій до самостійної роботи з дисципліни «Гімнастика з 
методикою викладання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
-освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт (автори Шутка Г.І., Сопіла 
Ю.М., Голубева О.Т., Мазур Т.Р.)
В обговоренні виступила: доц. Семенів Б.С.

ВИРІШИЛИ:
1. Звіт голови НМР ФВГЕП, доцента Сливки Н. Б. про роботу навчально- 
методичної ради факультету ветеринарної гігієни, екології та права затвердити, 
роботу визнати задовільною.

2. Інформацію декана ФВГЕП проф. Пеленя Р.А. про результати підсумкових 
атестацій, ЄДКІ та іспитів «КРОК» взяти до відома, врахувати зауваження голів 
екзаменаційних комісій та результати ЄДКІ та іспитів «КРОК» при моніторингу 
і перегляді освітніх програм.



3. Чітко дотримуватися плану видавництва, при підготовці навчально- 
методичної літератури враховувати пропозиції стейхолдерів та включати їх до 
колективів авторів.

4. План роботи навчально-методичної ради на 2021-22 н.р. затвердити.

5. Робочі програми навчальних дисциплін для здобувачів освіти денної та 
заочної форм навчання на 2021-22 н.р. для всіх освітньо-професійних програм 
факультету схвалити і рекомендувати вченій раді факультету та декану 
затвердити.

6. Гарантам ОП «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, ОП «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, ОП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, ОП «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня 
вищої, запланованих до акредитації у 2021-22 н.р., завершити самооцінювання 
ОП до 01 вересня 2021 року, провести планові процедури внутрішнього 
контролю якості з метою удосконалення ОП, внести обґрунтовані пропозиції 
щодо формування та зміни кадрового складу працівників кафедр.

7. Внести пропозиції щодо структури Ради роботодавців університету та 
координацію її роботи до «Положення про Раду роботодавців Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Ґжицького» на розгляд навчально-методичної ради університету.

8. Внести пропозиції щодо взаємодії підрозділу із деканатом факультету до 
«Положення про підрозділ навчальної і виробничої практик та сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького» на 
розгляд навчально-методичної ради університету.

9. Рекомендувати методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Рекреаційні ресурси» для студентів спеціальності 101 
«Екологія» ОС «Магістр» (автор Калин Б.М.) до друку.

10. Рекомендувати навчальний посібник «Рекреаційні ресурси» для студентів 
спеціальності 101 «Екологія» ОС «Магістр» (автор Калин Б.М.) до друку.

11. Рекомендувати збірник лекцій з дисципліни «Водопостачання, 
водовідведення та якість води» для здобувачів вищої освіти спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» (автор Вороняк 
В.В.) до друку.

12. Рекомендувати збірник тестових завдань для контролю знань з дисципліни 
«Водопостачання, водовідведення та якість води» для здобувачів вищої освіти 
спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» 
(автор Вороняк В.В.) до друку.



13. Рекомендувати методичні вказівки «Завдання для екзаменаційного 
контролю з навчальної дисципліни «Анатомія людини» для студентів 
спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Федорович В.С., Демус Н.В.) до друку.

14. Рекомендувати методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Анатомія людини» для студентів спеціальностей 226 «Фармація, 
промислова фармація» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Федорович 
В.С., Демус Н.В) до друку.

15. Рекомендувати конспект лекцій з навчальної дисципліни «Метеорологія і 
кліматологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» (автор Литвин Н.А.) 
до друку.

16. Рекомендувати методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Теорія і методика фізичного виховання» для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до друку.

17. Рекомендувати методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Теорія і методика фізичного виховання» для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Івасик Н.О.) до друку

18. Рекомендувати методичні рекомендації для проходження тренерської 
практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автори Шутка Г.І., Артюх В.М., 
Сопіла Ю.М., Стахів М.М.) до друку.

19. Рекомендувати методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 
«Гімнастика з методикою викладання» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт (автори Шутка Г.І., Сопіла Ю.М., Голубева О.Т., Мазур Т.Р.) до друку.

Голова НМР ФВГЕП, доцент

Секретар, доцент Дашковський О.О.

Сливка Н.Б.


