
1 

Львівський національний університет ветеринарної медицини  
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 6 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          17. 02. 2022 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 та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, під-

готовленої працівниками факультету ветеринарної медицини (доповідач: А. М. Ти-
бінка, професор). 

 
 

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

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 
1. Методичні вказівки «Фізіологія крові» (Physiology of the blood system (ан-

глійською мовою)). Автор: Коломієць І. Об’єм – 26 сторінок. Рецензент: професор 
кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н. Ти-
бінка А. М. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри нормальної та па-
тологічної фізіології  імені С. В. Стояновського 15. 02. 2022 р. протокол № 9. 

2. Методичні вказівки «Фізіологія лактації», для лабораторних занять з «Фі-
зіології тварин» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціа-
льності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Ковальчук І. І., Коломієць І. А., 
Змія М. М., Головач П. І. Камрацька О. І. Об’єм – 20 сторінок. Рецензент: професор 
кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н. Ти-
бінка А. М. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри нормальної та па-
тологічної фізіології імені С. В. Стояновського 15. 02. 2022 р. протокол № 9. 

3. Методичні вказівки «Обмін речовин та енергії. Фізіологія травлення», для 
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лабораторних занять з «Фізіології тварин» для студентів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Коваль-
чук І. І., Змія М. М., Коломієць І. А., Головач П. І. Камрацька О. І. Об’єм – 29 сто-
рінок. Рецензент: професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судо-
вої ветеринарії, д. вет. н. Тибінка А. М. Методичні вказівки розглянуто на засіданні 
кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського 
15. 02. 2022 р. протокол № 9. 

4. Методичні вказівки «План дій спеціаліста ветеринарної медицини при ви-
никненні особливо небезпечних захворювань тварин, механізм їх повідомлення. 
Аналіз ризику при імпорті та ветеринарні аспекти охорони здоров’я згідно вимог 
Міжнародного Епізоотичного Бюро», для лабораторного заняття з дисципліни «Ве-
теринарно-санітарний нагляд і контроль», для здобувачів другого рівня вищої 
освіти «Магістр», спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кі-
сера Я. В., Божик Л. Я., Мартинів Ю. В. Об’єм – 24 сторінки. Рецензенти: декан фа-
культету ветеринарної гігієни, екології та права, д. вет. н., професор Пеленьо Р. А. 
Декан факультету ветеринарної медицини, к. вет. н., доцент Стронський Ю. С. Ме-
тодичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 25. 01. 2022 р. про-
токол № 6. 

5. Методичні вказівки «Контроль та нагляд за процедурою вилучення неякі-
сної та небезпечної продукції на ринку», для лабораторного заняття з дисципліни 
«Ветеринарно-санітарний нагляд і контроль», для здобувачів другого рівня вищої 
освіти «Магістр», спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кі-
сера Я. В., Божик Л. Я., Мартинів Ю. В. Об’єм – 23 сторінки. Рецензенти: декан фа-
культету ветеринарної гігієни, екології та права, д. вет. н., професор Пеленьо Р. А. 
Декан факультету ветеринарної медицини, к. вет. н., доцент Стронський Ю. С. Ме-
тодичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 25. 01. 2022 р. про-
токол № 6. 

6. Методичні вказівки «Псевдомоноз норок (діагностика, профілактика та за-
ходи боротьби)», для лабораторних занять з епізоотології, для студентів другого 
рівня вищої освіти «Магістр», спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: 
Божик Л. Я., Кісера Я. В. Об’єм – 24 сторінки. Рецензент: професор кафедри нор-
мальної та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н. Коцюмбас Г. І. 
Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 16. 11. 2021 р. 
протокол № 9. 

7. Методичні вказівки «Рикетсіози (діагностика, профілактика та заходи бо-
ротьби)», для лабораторних занять з епізоотології, для студентів другого рівня ви-
щої освіти «Магістр», спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автори: Кі-
сера Я. В., Божик Л. Я. Об’єм – 24 сторінки. Рецензент: професор кафедри норма-
льної та патологічної морфології і судової ветеринарії, д. вет. н. Коцюмбас Г. І. Ме-
тодичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри епізоотології 16. 11. 2021 р. про-
токол № 9. 

8. Навчальний посібник «Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія тварин» 
(нутрощі, система кроволімфообігу, кровотворні органи, ендокринні залози, нер-
вова система, аналізатори)», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Автор: Тибінка А. М. Об’єм –  
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