
ПРОТОКОЛ №7
від 10 лютого 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. ІІараняк 
Р.П., проф. Гутий Б.В., проф. Смолінська О.Є., 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., ст..викл.Новікевич О.Т., доц.Семенів Б.С., 
доц. Калин Б.М., проф.. Салата В.З., студентка Тарас І.Р., студентка 
Ходорівська 1.1., члени ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Аналіз якості знань студентів у розрізі навчальних дисциплін за результатами 
зимової заліково-екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання 
2021-2022 н.р.

2. Аналіз результатів підсумкових атестацій ОС «Магістр» та іспитів «КРОК» і 
шляхи реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій 2021-22 н.р.

3. Аналіз форм імплементації дослідницького компоненту у освітній процес на 
освітньо-професійних програмах факультету залежно від їх цілей, особливостей 
спеціальностей та рівня вищої освіти.

4. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальна фармація» для 
здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» за освітньою програмою «Фармація, промислова 
фармація» (автор Бонецький О.О.).
Рецензенти: Желізняк Р.И. -  к.е.н., доцент кафедри фінансів НУ «Львівська 
політехніка»;
Федін Р.М. -  к.фарм.н., доцент кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені 
С.З. Гжицького.

5. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
написання контрольних робіт з дисципліни «Фармакоекономіка» для здобувачів 
вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Бонецький О.О.).
Рецензенти: Желізняк Р.Й. -  к.е.н., доцент кафедри фінансів НУ «Львівська 
політехніка»;
Федін Р.М. -  к.фарм.н., доцент кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені 
С.З. Гжицького.

СЛУХАЛИ:
1.Інформацію заступника декана, доц. Сухорської 0.11, про результати зимової 
заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р., яка відбулася відповідно до 
затвердженого графіка навчального процесу і мала на меті перевірку отриманих



здобувачами вищої освіти знань за наслідками вивчення дисциплін відповідно 
до робочих навчальних планів.
В обговоренні виступили: гіроф. Параняк РТі., проф. Гутий Б.В., проф. 
Смолінська О.Є., проф. Андріїв В.І., доц. Сімонов М.Р., доц. Гридина М.Р., доц. 
Івасик Н.О., доц. Семенів Б.С.

2. Декана ФГРЗ проф. Пеленя Р.А. про результати підсумкових атестацій ОС 
«Магістр», зауваження голів екзаменаційних комісій та результати іспитів 
«КРОК» ОП «Фармація, промислова фармація».
В обговоренні виступили: доц. Сливка Н.Б., доц. Грицина М.Р., проф.. 
Смолінська О.С., ст.викл.Новікевич О.Т.

3. Гарантів освітньо-професійних програм про поєднання дослідницької 
складової та навчання на відповідних ОП.
В обговоренні виступили: проф. Параняк Р.П., проф. Гутий Б.В., проф. 
Смолінська О.Є., проф. Андріїв В.І., доц. Сімонов М.Р., доц. Грицина М.Р.

4. Голову ГІМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій для написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальна 
фармація» для для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

5. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій для написання контрольних робіт з дисципліни 
«Фармакоекономіка» для для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький 0.0.)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію про результати зимової заліково-екзаменаційної 
сесії на денній та заочній формах навчання факультету громадського розвитку 
та здоров’я. Заслухати результати екзаменаційної сесії на засіданнях кафедри. 
Звернути увагу на дисципліни, в яких якість менша 50% та більша 90%.

2. Інформацію декана ФВГЕП проф. Пеленя Р.А. про результати підсумкових 
атестацій ОС «Магістр» та іспитів «КРОК» взяти до відома, врахувати 
зауваження голів екзаменаційних комісій та іспитів «КРОК» при моніторингу і 
перегляді освітніх програм.

3. Пріоритетними вважати питання щодо посилення наукової складової 
підготовки здобувачів вищої освіти на ОП факультету, впровадження в освітній 
процес результатів наукових досліджень, отримання здобувачами вищої освіти 
сучасних знань з використанням новітніх навчально-інформаційних технологій, 
проведенні щорічної студентської наукової конференції.



4. Рекомендувати методичні рекомендації для написання контрольних робіт з 
дисципліни з дисципліни «Соціальна фармація» для здобувачів вищої освіти 
ОС «Магістр» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор 
Бонецький О.О.) до друку.

5. Рекомендувати методичні рекомендації для написання контрольних робіт з 
дисципліни з дисципліни «Фармакоекономіка» для здобувачів вищої освіти ОС 
«Магістр» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор 
Бонецький 0 .0 .) до друку.

Голова навчально-методичної ради 
факультету громадського розвитку 
та здоров’я , доцент Сливка Н.Б.

і

Дашковський 0 .0 .Секретар, доцент


