
Протокол №7 

від 25.06.2021 р. засідання методичної ради БТФ  

ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького 

 

Присутні:  

доценти Лобойко Ю.В., Крушельницька О.В.,   

Кропивка Ю.Г., Гордійчук Н.М., 

Голодюк І.П.,  Барило Б.С., студенти 

Маренич О.В., Якімова Є.О. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд робочих програм та їх перезатвердження з різних дисциплін на 

2020-2021 навчальний рік для денної та заочної форми навчання за 

спеціальностями «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва»  і «Водні біоресурси та аквакультура»» за освітніми 

ступенями «Бакалавр,» «Магістр» та «Доктор філософії». 

2. Розгляд, обговорення навчально-методичного видання «Методичні 

вказівки з самостійного вивчення окремих тем технології відтворення 

тварин для студентів біолого-технологічного факультету із 

спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кацараба О.А. 

3. Розгляд, обговорення навчально-методичного видання «Технологія 

відтворення кролів». Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Коціраба О.А. 

4. Розгляд, обговорення навчально-методичного посібника «Штучне 

осіменіння корів і телиць». Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., 

Костишин Є.Є., Кацараба О.А. Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., 

Шаран М.М. 

5. Розгляд, обговорення методичних рекомендацій «Генетика 

сільськогосподарських тварин  біометрією». Боднарук В.Є., Жмур А.Й. 

6. Різне. 

Слухали:  
1. Голову методичної ради доц. Лобойка Ю.В. рекомендував затвердити та 

перезатвердити робочі програми з урахуванням зауважень з різних 

дисциплін на 2020-2021 навчальний рік для денної та заочної форми 

навчання за спеціальностями «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  і «Водні біоресурси та аквакультура» » за 

освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» 

2.  Секретаря методичної ради доц. Барила Б.С, який зазначив що на 

навчально-методичне видання «Методичні вказівки з самостійного 

вивчення окремих тем технології відтворення тварин для студентів 

біолого-технологічного факультету із спеціальності 204 Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» є позитивні рецензії 

та витяг з протоколу засідання кафедри акушерства, гінекології та 

біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої про допуск до 

друку. 



3. Секретаря методичної ради доц. Барила Б.С, який зазначив що на 

навчально-методичне видання «Технологія відтворення кролів» є 

позитивні рецензії та витяг з протоколу засідання кафедри акушерства, 

гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої про 

допуск до друку. 

4. Секретаря методичної ради доц. Барила Б.С, який зазначив що на 

навчально-методичний посібника «Штучне осіменіння корів і телиць» є 

позитивні рецензії та витяг з протоколу засідання кафедри акушерства, 

гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої про 

допуск до друку. 

5. Секретаря методичної ради доц. Барила Б.С, який зазначив що на 

методичні рекомендації «Генетика сільськогосподарських тварин  

біометрією» є позитивні рецензії та витяг з протоколу засідання 

кафедри генетики і розведення тварин про допуск до друку. 

6. Різне.  

Ухвалили:  

1. Затвердити та перезатвердити робочі програми з урахуванням 

зауважень з різних дисциплін на 2020-2021 навчальний рік для денної та 

заочної форми навчання за спеціальностями «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» і «Водні біоресурси та 

аквакультура» » за освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор 

філософії». 

2. Рекомендувати до друку навчально-методичне видання «Методичні 

вказівки з самостійного вивчення окремих тем технології відтворення 

тварин для студентів біолого-технологічного факультету із 

спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Коціраба О.А.. 

3. Рекомендувати до друку навчально-методичне видання «Технологія 

відтворення кролів» Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кацараба О.А. 

4. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібника «Штучне 

осіменіння корів і телиць»  Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., 

Костишин Є.Є., Кацараба О.А. Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., 

Шаран М.М. 

5. Рекомендувати до методичні рекомендації «Генетика 

сільськогосподарських тварин  біометрією». Боднарук В.Є., Жмур А.Й. 

6. Різне.  
 

 

Голова методичної ради  

біолого-технологічного ф-ту     Лобойко Ю.В. 
 

Секретар методичної ради  

біолого-технологічного ф-ту     Барило Б.С. 

 

 


