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

(ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького) 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
засідання навчально-методичної ради  
факультету ветеринарної медицини  

 
 

м. Львів          21. 06. 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., голов-
ний спеціаліст відділу організації протиепізоотичної роботи Управління безпеч-
ності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби у Львівській області Сторчак Ю. Г., декан ФВМ, до-
цент Стронський Ю. С. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Розгляд результатів загальноуніверситетського моніторингу якості 

освіти (доповідач: Ю. С. Стронський, доцент, декан факультету ветеринарної ме-
дицини). 

2. Розгляд та затвердження робочих програм та силабусів навчальних дис-
циплін для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветерина-
рна медицина» на 2022-2023 навчальний рік (доповідач: А. М. Тибінка, профе-
сор). 

3. Розгляд оновленої освітньо-наукової програми «Ветеринарна меди-
цина», підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

4. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури, під-
готовленої працівниками факультету ветеринарної медицини (доповідач: 
А. М. Тибінка, професор). 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Декан факультету ветеринарної медицини, доцент Стронський Ю. С. пред-

ставив на розгляд навчально-методичної ради факультету результати загальноу-
ніверситетського моніторингу якості освіти, проведеного відділом забезпечення 
якості освіти та акредитації нашого університету. При цьому, розглянуто резуль-
тати анкетування здобувачів вищої освіти з метою вивчення наступних показни-
ків: 
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• визначення ступеня задоволеності студентів організацією процесу прак-
тичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам 
програми практики; 

• визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів; 
• визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та мож-

ливості формування індивідуальної освітньої траєкторії; 
• застосування технологій дистанційного навчання в освітній діяльності 

Університету; 
• визначення рівня обізнаності щодо академічної доброчесності; 
• визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання 

принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в нав-
чанні. 

Розглянуто результати анкетування аспірантів з метою вивчення наступ-
них показників: 

• визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної до-
брочесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо 
реагування на прояви академічної недоброчесності; 

• визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та мож-
ливості формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

Розглянуто результати анкетування науково-педагогічних працівників з 
метою вивчення рівня реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні. 

Розглянуто результати анкетування роботодавців та випускників аспіран-
тури щодо освітньо-наукової програми. 

Члени навчально-методичної ради обговорили представлену інформацію. 
 

ВИРІШИЛИ:  
Під час організації освітньої діяльності факультету в 2022-2023 навчаль-

ному році, врахувати результати загальноуніверситетського моніторингу якості, 
зокрема обґрунтовані пропозиції: 

• вдосконалювати технології дистанційного навчання, шляхом його наси-
чення ілюстративним матеріалом та прикладами з практики; 

• з метою удосконалення та підвищення рівня об’єктивності оцінювання 
контрольних заходів, удосконалювати засоби контролю виконання ситуаційних 
завдань з урахуванням складності кожної теми, обсягу навчального часу, який 
відводиться на її вивчення та забезпечення набуття студентами запланованих ре-
зультатів навчання й компетентностей; 

• популяризувати можливості академічної мобільності та неформальної 
освіти серед здобувачів вищої освіти; 

• сприяти усесторонній обізнаності що до принципів академічної доброче-
сності та професійної етики усіх учасників освітнього процесу. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Професор Тибінка А. М. представив робочі програми та силабуси навчаль-
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них дисциплін, які викладатимуться для здобувачів вищої освіти за спеціальні-
стю 211 «Ветеринарна медицина» в 2022-2023 навчальному році. Члени на-
вчально-методичної ради перевірили структуру представлених документів та їх 
відповідність освітньо-професійній програмі. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Представлені робочі програми та силабуси навчальних дисциплін затвер-
дити на 2022-2023 навчальний рік. 

 
 
3. Слухали: 
Професор Тибінка А. М. представив оновлену освітньо-наукову програму 

«Ветеринарна медицина», підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 
21 «Ветеринарна медицина». Кваліфікація: доктор філософії з ветеринарної ме-
дицини. Оновлення цієї програми обумовлене оприлюдненням нового стандарту 
вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 
25.05.2022 р. № 484. При цьому, Тибінка А. М. вказав що в структурі даної ОНП 
скореговано перелік компетентностей (загальних і фахових) та програмних ре-
зультатів навчання. Вказані зміни необхідно врахувати в робочих програмах та 
силабусах навчальних дисциплін. Члени навчально-методичної ради обговорили 
запропоновані зміни. 

 
Вирішили: 
Представлену, освітньо-наукову програму «Ветеринарна медицина», під-

готовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціа-
льністю 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 
схвалити. 

 
 

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

дану до розгляду навчально-методичною радою ФВМ: 
1. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з анатомії тва-

рин (препарування, робота з тваринами), для здобувачів другого рівня вищої 
освіти (магістр), спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. Автор: Тибі-
нка А. М. Об’єм – 49 сторінок. Рецензент: завідувач кафедри нормальної та па-
тологічної фізіології імені С. В. Стояновського ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 
д. вет. н. Ковальчук І. І. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри но-
рмальної та патологічної морфології і судової ветеринарії 30. 05. 2022 р., прото-
кол № 7. 

2. Навчальний посібник «Етіологія та лабораторна діагностика вірусних ін-
фекцій тварин». Автор: Калініна О. С. Об’єм – 73 сторінки. Рецензенти: доцент 
кафедри епізоотології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, к. вет. н. Падовський А. І. 
Старший науковий співробітник сектору контролю препаратів для птахівництва 
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і м’ясоїдних ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, к. вет. н. Ав-
дос’єва І. К. Навчальний посібник розглянуто на засіданні кафедри мікробіології 
та вірусології 30. 05. 2022 р., протокол № 7. 

3. Навчальний посібник «Таксономія та номенклатура вірусів тварин і лю-
дини». Автор: Калініна О. С. Об’єм – 71 сторінка. Рецензенти: доцент кафедри 
епізоотології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, к. вет. н. Падовський А. І. Стар-
ший науковий співробітник сектору контролю препаратів для птахівництва і 
м’ясоїдних ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, к. вет. н. Ав-
дос’єва І. К. Навчальний посібник розглянуто на засіданні кафедри мікробіології 
та вірусології 30. 05. 2022 р., протокол № 7. 

4. Навчальний посібник «Текст лекцій із навчальної дисципліни «Лабора-
торна діагностика вірусних хвороб»». Автор: Калініна О. С. Об’єм – 119 сторі-
нок. Рецензенти: доцент кафедри епізоотології ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 
к. вет. н. Падовський А. І. Старший науковий співробітник сектору контролю 
препаратів для птахівництва і м’ясоїдних ДНДКІ ветеринарних препаратів та ко-
рмових добавок, к. вет. н. Авдос’єва І. К. Навчальний посібник розглянуто на за-
сіданні кафедри мікробіології та вірусології 30. 05. 2022 р., протокол № 7. 

5. Методичні вказівки «Клінічні та лабораторні методи діагностики вагіт-
ності у самок», для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціально-
сті 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., 
Кава С. Й., Дмитрів О. Я., Кацараба О. А., Івашків Р. М., Івахів М. А., Баса-
раб Т. П., Костишин Л.-М. Є., Шаран О. М. Об’єм – 48 сторінок. Рецензент: стар-
ший дослідник, завідувач лабораторії з контролю якості, безпечності та реєстра-
ції ВЛЗ та кормових добавок ТОВ «ДЕВІЕ», д. вет. н. Сачук Р. М. Методичні 
вказівки розглянуто на засіданні кафедри акушерства, гінекології та біотехноло-
гії відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої 15. 06. 2022 р., протокол № 8. 

6. Методичні вказівки «Трансплантація ембріонів сільськогосподарських 
тварин», для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 
“Ветеринарна медицина”. Автори: Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є., Кава С. Й., 
Дмитрів О. Я., Кацараба О. А., Івашків Р. М., Івахів М. А., Басараб Т. П., Кости-
шин Л.-М. Є., Шаран О. М. Об’єм – 32 сторінки. Рецензент: завідувач лаборато-
рії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН, 
д. с.-г. н. Остапів Д. Д. Методичні вказівки розглянуто на засіданні кафедри аку-
шерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої 
15. 06. 2022 р., протокол № 8. 

7. Навчально-методичні карти занять «Клінічне дослідження тварин за хво-
роб печінки», методична розробка до лабораторних занять з дисципліни «Внут-
рішні хвороби тварин», для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина”. Автори: Слівін-
ська Л. Г, Личук М. Г., Щербатий А. Р., Зінко Г. О., Федорович В. Л., Стефа-
ник О. В. Об’єм – 31 сторінка. Рецензент: професор, завідувач кафедри акушер-
ства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г. В. Звєрєвої 
ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, д. вет. н. Стефаник В. Ю. Методичну розробку 
розглянуто на засіданні кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагнос-
тики 16. 06. 2022 р., протокол № 18. 
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