
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА ЫОТЕХНОЛОПЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № З
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «22» листопада 2021 р.

Присутні: 9 осіб.
Відсутні: доц. Бойко А.О., доц. Вовк М.В., доц. Гримак О.Я.,
до ц. Коваль Г.М., проф. Колодійчук В.А., доц. Лобойко Ю.В., 
доц. Поперечний С.І., проф. Смолінська О.Є., доц. Турко І.Б.

Порядок денний:

1. Про силабус навчальної дисципліни -  доц. Сливка Н.Б.
2. Про проект Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького -  завідувач відділу 
забезпечення якості освіти та акредитації Сусол Н.Я.

3. Обговорення освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» / 
Bucines economics для підготовки здобувачів першого рівня (бакалаврського) 
вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» / «Economics» галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки» / «Socialand behavior sciences» - 
доц. Еримак О.Я.

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Сливку Н.Б. про силабус навчальної дисципліни.
Результати голосування: за - 9; проти - немає; утримались -  немає.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати на затвердження Вченій раді університету силабус 

навчальної дисципліни.

2. СЛУХАЛИ:
Сусол Н.Я. про проект Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького, 
що було винесене на громадське обговорення.



УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати на затвердження Вченій раді університету Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Гримака О.Я., котрий представив освітньо-професійну програму 

«Бізнес-економіка» / Bucines economics для підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» / 
«Economics» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки» / «Socialand 
behavior sciences».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати для затвердження Вченій раді університету освітньо- 

професійну програму «Бізнес-економіка» / Bucines economics для підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» / «Economics» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки» / «Socialand behavior sciences».

4. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про хід роботи над проектом Тимчасового положення 

про організацію освітнього процесу.

Голова НМР, доцент Ігор ДВИЛЮК

Секретар Світлана ЦИМБАЛА


