
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С. 3. ҐЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С. 3. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 5
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «23» лютого 2022 р.

Присутні: 14 осіб.
Відсутні: доц. Бойко А.О., доц. Гримак О .Я., доц. Коваль Г.М.,
доц. Поперечний С.І., доц. Шемедюк Н.П.

Порядок денний:

1. Про проект Положення про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького -  Двилюк І.В.

2. Про моніторинг працевлаштування випускників закладів вищої та 
фахової передвищої освіти за результатами онлайн-наради з МОН -  
Галух Б.І.

3. Про проект Положення про відділ працевлаштування та зв'язків з 
виробництвом -  Галух Б.І.

4. Про Положення про ІТ-курси -  Двилюк І.В.
5. Про особливості організації навчального процесу у весняному 

семестрі -  Двилюк І.В.
6. Обговорення поточних завдань навчально-методичної ради 

університету -  Двилюк І.В.

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про проект Положення про організацію освітнього 

процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.

ВИСТУПИЛИ:
Пеленьо Р.А. із запитанням.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету 

проект Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. 3. Ґжицького.



2. СЛУХАЛИ:
Доц. Галуха Б.І. про моніторинг працевлаштування випускників закладів 

вищої та фахової передвищої освіти за результатами онлайн-наради з МОН. 
Розповів про наказ Міністерства освіти і науки України від 02 лютого 
2022 року № 101 про затвердження Методичних рекомендації з проведення 
моніторингу працевлаштування і визначення показника працевлаштування 
для Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між 
закладами вищої освіти. У процесі моніторингу досліджувалася зайнятість 
осіб, які закінчили навчання за бюджетні кошти в період з 1 листопада 2017 
до ЗО жовтня 2018 року та не продовжили навчання за наступним рівнем 
освіти. При дослідженні враховано роботу станом на 1 листопада 2021 року 
за наймом (за основним місцем роботи або сумісництвом), договором 
цивільно-правового характеру, а також ведення підприємницької діяльності 
(зокрема, статус ФОПа), незалежної професійної діяльності або іншої 
задекларованої самозайнятості.

На підставі результатів Моніторингу працевлаштування складено 
рейтинговий список закладів вищої освіти у сфері управління МОН для 
розрахунку обсягу бюджетного фінансування яких використовується 
Формула (для нашого закладу показник працевлаштування становить 1).

УХВАЛИЛИ.
Інформацію взяти до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Галуха Б.І. про проект Положення про відділ працевлаштування та 

зв'язків з виробництвом.

ВИСТУПИЛИ:
Пеленьо Р.А. із пропозицією вилучити з пп. 2.2. даного Положення такі

тези:
- контроль за укладанням договорів на проходження практики з 

використанням їх реєстрація та облік, контроль за виконанням договірних 
зобов'язань;

- контроль за своєчасністю розробки та затвердження програм практики 
її відповідності вимогам Положення про практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

- контроль за своєчасністю підготовки Наказів на проведення практики 
та їх виконанням.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати на затвердження Вченій раді університету після внесення 

змін та поправок проект Положення про відділ працевлаштування та зв'язків 
з виробництвом.



(результата голосування: за -  13, проти -  1, утрималися -  немає).

4. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про Положення про ІТ-курси.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати на затвердження Вченій раді університету 

Положення про ІТ-курси.

5. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про особливості організації навчального процесу у 

весняному семестрі щодо готовності віртуального навчального середовища.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

6. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про обговорення поточних завдань навчально- 

методичної ради університету.

УХВАЛИЛИ:
Інформацію взяти до відома.

Голова НМР, доцент

Секретар

Ігор ДВИЛЮК

Світлана ЦИМБАЛА


