
ПРОТОКОЛ №10 
від 22.06.2022 р.

засідання членів навчально-методичної ради факультету громадського розвитку 
та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. 3. Гжицького (ЛНУВМБ імені С. 3. Гжицького)

Присутні: доц. Сливка Н.Б., голова ради, проф. Пеленьо Р.А., проф. ГІараняк 
Р.П., проф. Гутий Б.В., проф. Смолінська О.С., проф. Андріїв В.І., доц.. Сімонов 
М.Р., доц. Грицина М.Р., доц. Сухорська О.П., доц. Коверко Ю.А., доц. 
Дашковський О.О., доц.Івасик Н.О., доц.Семенів Б.С., доц. Калин Б.М., проф.. 
Салата В.З., студентка Тарас І.Р., студентка Ходорівська 1.1., члени ради , Сусол
H. Я., керівник відділу забезпечення якості освіти та акредитації, запрошена

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Звіти голів навчально-методичних комісій спеціальностей про роботу у 
2021/2022 навчальному році.

2. Звіт про роботу голови навчально-методичної ради факультету громадського 
розвитку та здоров’я у 2021/2022 навчальному році

3. Обговорення та затвердження плану роботи навчально-методичної ради 
факультету громадського розвитку та здоров’я на 2022-23 н.р.

4. Аналіз виконання плану видавництва за 2021/2022 навчальний рік

5. Розгляд та затвердження робочих програм та силабусів на 2022-23 н.р. для 
освітньо-професійних програм

6. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Право» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, запланованої у 2022-23 н.р.

7. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Фармація, 
промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2022-23 н.р.

8. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Освітні, 
педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти, запланованої у 
2022-23 н.р.

9. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Фізична 
терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
запланованої у 2022-23 н.р.

10. Про хід підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Фізична 
культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, запланованої у 
2022-23 н.р.



СЛУХАЛИ:
1. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» проф. Пеленя Р.А., голову навчально-методичної комісії 
спеціальності 081 «Право» доц. Коверко Ю.А., голову навчально-методичної 
комісії спеціальності 101 «Екологія» доц. Калин Б.М., голову навчально- 
методичної комісії спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» доц. Семеніва 
Б.С., голову навчально-методичної комісії спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» доц. Грицину М.Р., голову навчально-методичної комісії 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» доц. Івасик Н.О., голову 
навчально-методичної комісії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 
доц. Смолінську О.Є. про роботу у 2021/2022 навчальному році.
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

2. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про роботу навчально-методичної 
ради факультету громадського розвитку та здоров’я у 2021/2022 н. р.
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

3. Голову НМР ФГ'РЗ, доцента Сливку Н. Б., яка представила план роботи 
навчально-методичної ради на 2022-23 н.р.
В обговоренні виступили: доц. Коверко Ю.А., доц. Калин Б.М., доц.. Івасик 
Н.О.

4. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про виконання плану видавництва 
за 2021/2022 н. р.
В обговоренні виступив: проф. Пеленьо Р.А.

5. Голів НМК спеціальностей про робочі програми та силабуси, їх структуру, 
зміст та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти денної та 
заочної форм навчання на 2022-23 н.р. для освітньо-професійних програм
В обговоренні виступила: доц. Сливка Н.Б.

6. Гаранта ОП «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти проф. 
Андріїва В.І. про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми

..«Право», запланованої у 2022-23 н.р.
В обговоренні виступила: доц.Сусол Н.Я., доц. Коверко Ю.А.

7. Гаранта ОП «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти ст.викладача Новікевич О.Т. про підготовку до акредитації 
освітньо-професійної програми, запланованої у 2022-23 н.р.
В обговоренні виступила: доц.Сусол Н.Я., доц. Грицина М.Р.

8. Гаранта ОГІ «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти проф. Смолінську О.С. про підготовку до акредитації освітньо- 
професійної програми, запланованої у 2022-23 н.р.
В обговоренні виступили: доц.Сусол Н.Я., проф. Пеленьо Р.А.



9. Гаранта ОП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти доц. Івасик Н.О. про підготовку до акредитації освітньо- 
професійної програми, запланованої у 2022-23 н.р.
В обговоренні виступили: доц.Сусол Н.Я., доц. Сливка Н.Б.

10. Гаранта ОГІ «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти доц. Семеніва Б.С. про підготовку до акредитації освітньо- 
професійної програми, запланованої у 2022-23 н.р.
В обговоренні виступили: доц.Сусол Н.Я., проф..Пеленьо Р.А.

ВИРІШИЛИ:
1. Роботу навчально-методичних комісій факультету за 2021/2022 навчальний 
рік вважати задовільною. Підготувати проекти наказів щодо складу науково- 
методичних комісій факультету на 2022/2023 н. р.

2. Звіт про роботу науково-методичної ради факультету за 2021/2022 
навчальний рік затвердити. Підготувати проект наказу щодо складу науково- 
методичної ради факультету на 2022/2023 н.р.

3. Затвердити план роботи науково-методичної ради факультету на 2022/2023 н. 
р. з урахуванням наданих пропозицій та напрямів покращення роботи науково- 
методичної ради.

4. Чітко дотримуватися плану видавництва, при підготовці навчально- 
методичної літератури враховувати пропозиції стейхолдерів та включати їх до 
колективів авторів. Зобов’язати науково-педагогічних працівників, які не 
виконали план видання навчально-методичної літератури за 2021-22 н.р., 
завершити її розробку і видати.

І

5. Затвердити робочі програми та силабуси на 2022-23 н.р. для освітньо- 
професійних програм факультету.

6. Гарантам ОГІ «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, ОГІ «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
ОП «освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
ОП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, ОП «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої, 
запланованих до акредитації у 2022-23 н.р., завершити самооцінювання ОГІ до 
01 вересня 2022 року, провести планові процедури внутрішнього контролю 
якості з метою удосконалення ОП, внести обґрунтовані пропозиції щодо 
формування та зміни кадрового складу працівників кафедр.

Голова навчально-методичної ради 
факультету громадського розвитку 
та здоров’я , доцент

Секретар, доцент

<И Ау Сливка Н.Б.

_йашковський О.О.


