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Львівський національний університет ветеринарної медицини  

та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання навчально-методичної ради  

факультету ветеринарної медицини  

 

 

м. Львів          26. 11. 2021 р. 
 

 

Голова       –  професор Тибінка А. М. 

Секретар   –  доцент Васів Р. О. 

Присутні   –  доцент Данко М. М., доцент Калініна О. С., старший науковий спів-

робітник Ковальчук І. І., доцент Максимович І. А., професор Мисак А. Р., доцент 

Падовський А. І., студентка Проданчук О. В., професор Стефаник В. Ю., головний 

спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Управління безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпрод-

споживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., декан ФВМ, доцент Стронсь-

кий Ю. С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд проєкту освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» 

на 2022-2023 навчальний рік (доповідач: І. І.  Ковальчук, старший науковий спів-

робітник).  

2. Перегляд та оновлення каталогів вибіркових дисциплін для підготовки здо-

бувачів різних форм навчання за спеціальністю 211 «ветеринарна медицина» (до-

повідач: А. М. Тибінка, професор). 

3. Інформація про експертну раду стейкхолдерів (доповідач: Ю. С. Стронсь-

кий, доцент, декан факультету ветеринарної медицини). 

4. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, під-

готовленої працівниками факультету ветеринарної медицини (доповідач: А. М. Ти-

бінка, професор). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Старший науковий співробітник Ковальчук І. І. представила на розгляд на-

вчально-методичної ради факультету проєкт освітньо-професійної програми «Ве-

теринарна медицина» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня ви-

щої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний 

рік. При цьому, акцентовано увагу на співвідношенні між обов’язковими та вибір-

ковими начальними дисциплінами, послідовності їх викладання, по семестровому 

розподілі. При розгляді кожної навчальної дисципліни вказувалося співвідношення 

між аудиторною та самостійною роботою, форма підсумкового контролю, наяв-
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ність курсових робіт та різних видів практики. При аналізі кожної обов’язкової на-

вчальної дисципліни звертали увагу на компетентності, які вона забезпечуватиме 

та її програмні результати. Члени навчально-методичної ради обговорили предста-

влений проект освітньої програми, внесли свої пропозиції та зауваження. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Схвалити проєкт освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» 

для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціаль-

ністю 211 «Ветеринарна медицина» на 2022-2023 навчальний рік. Проєкт освітньої 

програми оприлюднити на сайті університету. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Професор Тибінка А. М. поінформував членів навчально-методичної ради, 

що, відповідно до наказу ректора № 242 від 22. 10. 2021 року, необхідно перегля-

нути каталоги вибіркових дисциплін на факультеті ветеринарної медицини. Для 

цього, згідно наказу ректора № 281 від 11. 11. 2021 року створено робочу групу за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» у складі: Тибінка А. М. (голова групи), 

Гунчак В. М., Мисак А. Р., Слівінська Л. Г., Стефаник В. Ю., Калініна О. С., Да-

нко М М., Жила М. І., Ковальчук І. І. На основі попередньо проведених консульта-

цій з членами навчально-методичної ради, Тибінка А. М. запропонував оптимізу-

вати наявні каталоги вибіркових дисциплін для підготовки здобувачів повної та 

скороченої форм навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» шляхом 

їх об’єднання в єдиний каталог. Це сприятиме підвищенню інформативності та зру-

чності користування. Науково-педагогічним працівникам кафедр до 15 грудня 2021 

року необхідно переглянути вибіркові дисципліни, які за ними закріплені та подати 

пропозиції, що до їх оновлення. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Сформувати єдиний каталог оновлених вибіркових дисциплін для підготовки 

здобувачів різних форм навчання за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» та 

оприлюднити його на сайті університету до 01 лютого 2022 року. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Декан факультету ветеринарної медицини доцент Стронський Ю. С. поінфо-

рмував членів навчально-методичної ради, що згідно наказу ректора № 280 від 

11. 11. 2021 року створено експертну раду стейкхолдерів за спеціальністю 211 «Ве-

теринарна медицина» у складі: 

1. Сторчак Ю.Г. – к. вет. н., головний спеціаліст відділу організації протиепі-

зоотичної роботи Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної ме-

дицини Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області – го-

лова ради. 

2. Березовський Р.З. – к. вет. н., заступник директора по тваринництву ПАП 

«Агропродсервіс» – заступник. 
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3. Пріцак В.В. – к. вет. н., доцент кафедри хірургії ЛНУВМБ імені С. З. Гжи-

цького, власниця мережі клінік «СоноВет» – секретар ради. 

4. Шаран М.М. – д. с.-г. н., професор, заступник директора з інноваційно-на-

укової діяльності Інституту біології тварин НААН. 

5. Перун Л.М. – головний ветеринарний лікар «Goodvalley Україна»; 

6. Химинець П.С. – директор ТОВ «Кошет». 

7. Лотоцький О.С. – головний технолог ФГ «Бастіон». 

8. Курач А.Я. – «Андрій-ветсервіс». 

9. Плясківський П.П. – Мережа ветеринарних клінік «Євровет», Ветеринар-

ний центр «Ветмед». 

10. Марущак Р.В. – ФОП ветеринарна клініка «Новавет». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Тісно співпрацювати з Експертною радою стейкхолдерів з метою вдоскона-

лення освітнього процесу та наукової діяльності за спеціальністю 211 «Ветерина-

рна медицина». 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Професор Тибінка А. М. представив навчально-методичну літературу, по-

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 

1. Посібник Фізіологія тварин (Animal physiology (англійською мовою)). Ав-

тор: Коломієць І. Об’єм – 190 сторінок. Рецензенти: завідувач кафедри нормальної 

та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н, доцент Жила М. І.; про-

ректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Одеського державного аграрного 

університету, д. вет. н., професор Данчук О.; професор кафедри фізіології та біохі-

мії сільськогосподарських тварин Дніпровського державного аграрно-економіч-

ного університету, д. вет. н. Масюк Д. Посібник розглянуто на засіданні кафедри 

нормальної та патологічної фізіології 16. 11. 2021 р. протокол № 6. 

2. Навчально-методичний посібник «Гострі та хронічні бактеріальні захво-

рювання», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціально-

сті 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Шкіль М. І., 

Хміль Є. П., Стронський Ю. С., Лемішевський В. М. Об’єм – 90 сторінок. Рецензе-

нти: завідувач кафедри епізоотології, д. вет. н., професор Куртяк Б. М.; завідувач 

лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препа-

ратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, д. вет. н., старший науковий спів-

робітник Кушнір І. М. Навчально-методичний посібник розглянуто на засіданні ка-

федри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 07. 10. 2021 р. 

протокол № 3. 

3. Методичні рекомендації «Збірник тестових завдань з розділу загальної па-

тологічної морфології», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Жила М. І., Коцюмбас Г. І., 

Шкіль М. І., Хміль Є. П., Стронський Ю. С., Данкович Р. С., Лемішевський В. М. 

Об’єм – 28 сторінок. Рецензент: в. о. завідувача кафедри нормальної та патологічної 

фізіології, д. вет. н., Ковальчук І. І. Методичні рекомендації розглянуто на засіданні 

кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 07. 10. 2021 р.  
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