
ПРОТОКОЛ №8 
від 23 березня 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. Параняк 
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., 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. Розгляд змін і доповнень до освітньо-професійних програм та 
рекомендація їх на погодження Вченою радою факультету і затвердження 
Вченою радою університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України №265 від 21.03.2022 року «Про проведення атестації випускників 
закладів фахової перед вищої, вищої освіти» та наказів ректора №57 від 
16.03.2022 року «Про особливості завершення 2021/2022 навчального року» та 
№60 від 22.03.2022 року «Про особливості завершення весняного семестру 
2021/2022 навчального року»

2. Розгляд змін і доповнень до освітньо-професійної програми «Фармація, 
промислова фармація» та рекомендація їх на погодження Вченою радою 
факультету і затвердження Вченою радою університету відповідно до 
Постанови Кабінету міністрів України №316 від 19.03.2022 року «Деякі 
питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) 
рівні за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах воєнного 
стану» та наказу ректора №61 від 22.03.2022 року «Деякі питання атестації 
здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за 
спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в умовах воєнного стану»

3. Розгляд змін та доповнень до графіку навчального процесу, навчальних та 
робочих планів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 011 Освіта, 
педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 226 Фармація, промислова 
фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія

4. Розгляд та погодження робочих планів на 2022-23 н.р. освітньо- 
професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти спеціальностей 011 Освіта, педагогічні науки, 017 Фізична 
культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, 
ерготерапія

5. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
«Патоморфологія інфекційних захворювань тварин» для студентів другого



(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» (автори Жила М.І., Коцюмбас Г.І., ІІІкіль М.І., Хміль 
Є.П.)
Рецензенти: Куртяк Б.М. -  д.вет.н., професор, завідувач кафедри епізоотології 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
Сободош О.Й. -  к.вет.н., старший науковий співробітник лабораторії клініко- 
біологічних досліджень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

6. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
написання контрольних робіт з дисципліни «Організація та економіка у 
фармації» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної 
форми навчання 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. Ґжицького.

7. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
написання контрольних робіт з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг», частина 1 «Фармацевтичний менеджмент» для студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький 0.0.)
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. Ґжицького.

8. Затвердження та рекомендація до друку методичних рекомендацій для 
написання контрольних робіт з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та 
маркетинг», частина 2 «Фармацевтичний маркетинг» для студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький 0.0.)
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. Ґжицького.

9. Затвердження та рекомендація до друку конспекту лекцій з дисципліни 
«Утилізація та рекуперація відходів» для студентів спеціальності 101 «Екологія 
ОС «Бакалавр» (автор Мацуська О.В.)
Рецензенти: Гумницький Я.М. -  д.т.н., професор кафедри ЕЗП НУ «Львівська 
політехніка»;
Ціж Б.Р. -  д.т.н., професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.



10. Затвердження та рекомендація до друку навчально-методичного посібника 
для виконання лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни 
«Утилізація та рекуперація відходів» для студентів спеціальності 101 «Екологія 
ОС «Бакалавр» (автор Мацуська О.В.)
Рецензенти: Гумницький Я.М. -  д/г.н., професор кафедри ЕЗП МУ «Львівська 
політехніка»;
Ціж Б.Р. -  д.т.н., професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

11. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Загальна екологія» для студентів спеціальності 
101 «Екологія» (автори Сухорська О.П., Градович Н.І.)
Рецензенти: Гумницький Я.М. -  д.т.н., професор кафедри ЕЗП НУ «Львівська 
політехніка»;
Федець О.М. -  проректор з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького

і

СЛУХАЛИ:
1. Гарантів освітньо-професійних програм про зміни та доповнення до освітньо- 
професійних програм, зокрема зміну форми атестації здобувачів вищої освіти, 
яка передбачала виконання та захист кваліфікаційних робіт на кваліфікаційний 
іспит, а також перерозподіл кредитів СКТС із врахуванням оголошених 
вимушених канікул з 28.02.2022 по 11.03.2022 року .
В обговоренні виступили: декан ФГРЗ Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б.

2.Завідувачку кафедри, доцента Грицину М.Р., яка доповіла, що у 2021/22 
навчальному році атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров'я" 
здійснюється таким чином:

перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 
ступеня вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний рік 
навчання. Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року 
навчання на наступний рік здійснюється за результатами успішного виконання 
освітньої програми;

другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 
ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводиться;

основною формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти, які 
випускаються у 2022 році, є комплексний практично-орієнтований 
кваліфікаційний іспит (КПОКІ), проведення якого здійснюється в очному 
та/або дистанційному форматі.
В обговоренні виступили: декан ФГРЗ Пеленьо Р.А., гарант ОІІ «Фармація, 
промислова фармація» Новікевич О.Т.

3. Голів методичних комісій спеціальностей 01 1 Освіта, педагогічні науки, 01 7 
Фізична культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична



терапія, ерготерапія про зміни і доповнення до графіку навчального процесу, 
навчальних та робочих планів освітньо-професійних програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідних 
спеціальностей згідно додатку 1.
В обговоренні виступили: декан ФГРЗ Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б., доц. 
Сухорська О.II.

4. Голів методичних комісій спеціальностей 011 Освіта, педагогічні науки, 
017 Фізична культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична 
терапія, ерготерапія про робочі плани освітньо-професійних програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідних 
спеціальностей
В обговоренні виступили: декан ФГРЗ Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б., доц. 
Сухорська О.П.

5. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника «ГІатоморфологія інфекційних захворювань тварин» 
для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (автори Жила М.І., Коцюмбас Г.1., 
Шкіль М.І., Хміль Є.ГГ)
В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц.. Сімонов М.Р.

6. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
до друку методичних рекомендацій для написання контрольних робіт з 
дисципліни «Організація та економіка у фармації» для студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

7. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій для написання контрольних робіт з дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг», частина 1 «Фармацевтичний менеджмент» для 
студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р. v

8. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
рекомендацій для написання контрольних робіт з дисципліни «Фармацевтичний 
менеджмент та маркетинг», частина 2 «Фармацевтичний маркетинг» для 
студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.)
В обговоренні виступила: доц. Грицина М.Р.

9. Голову НМР ФГ РЗ, доцента Сливку П. Б. про структуру та зміст конспекту 
лекцій з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів 
спеціальності 101 «Екологія ОС «Бакалавр» (автор Мацуська О.В.)



10. Голову НМР ФІ'РЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчально- 
методичного посібника для виконання лабораторних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів 
спеціальності 101 «Екологія ОС «Бакалавр» (автор Мацуська О.В.)
В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.

11. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст 
методичних вказівок до виконання курсової роботи з дисципліни «Загальна 
екологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» (автори Сухорська О.П., 
Градович Н.І.)
В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.

ВИРІШИЛИ:
1 .Рекомендувати Вченій раді факультету погодити зміни і доповнення до 
освітньо-професійних програм і Вченій раді університету їх затвердити.

2. Комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит для здобувані в 
ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні ОП «Фармація, 
промислова фармація» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
галузі знань 22 "Охорона здоров'я" провести в змішаному форматі, в усній 
очній формі, а при потребі - в он-лайн режимі з використанням відео 
конференції. Розробити інструкції до проведення екзамену.

3. Погодити зміни і доповнення до графіку навчального процесу, навчальні та 
робочі плани освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 01 1 Освіта, 
педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт, 081 Право, 101 Екологія, 212 
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 226 Фармація, промислова 
фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія та рекомендувати декану та 
навчально-методичній раді університету до погодження, Вченій раді 
університету до затвердження.

4. Погодити робочі плани освітньо-професійних програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
спеціальностей 011 Освіта, педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт, 081 
Право, 101 Екологія, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 226 
Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія на 2022-23 
н.р. та рекомендувати декану та навчально-методичній раді університету до 
погодження, Вченій раді університету до затвердження.

5. Рекомендувати навчально-методичний посібник «Патоморфологія 
інфекційних захворювань тварин» для студентів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
(авториЖила М.І., Коцюмбас»Г.І., Шкіль М.І., Хміль Є.II.) до друку.

В обговоренні виступив: проф. Параняк Р.П.



6. Рекомендувати методичні методичних рекомендацій для написання 
контрольних робіт з дисципліни «Організація та економіка у фармації» для 
студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (автор Бонецький О.О.) до 
друку.

7. Рекомендувати методичні рекомендації для написання контрольних робіт з
дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», частина 1
«Фармацевтичний менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Бонецький 0 .0 .) до друку.

8. Рекомендувати методичні рекомендації для написання контрольних робіт з
дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», частина 2
«Фармацевтичний маркетинг» для студентів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація» (автор Бонецький 0 .0 .) до друку.

9. Рекомендувати конспект лекцій з дисципліни «Утилізація та рекуперація 
відходів» для студентів спеціальності 101 «Екологія ОС «Бакалавр» (автор 
Мацуська О.В.) до друку.

10. Рекомендувати навчально-методичний посібник для виконання 
лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Утилізація та 
рекуперація відходів» для студентів спеціальності 101 «Екологія ОС 
«Бакалавр» (автор Мацуська О.В.) до друку.

11. Рекомендувати методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни «Загальна екологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» 
(автори Сухорська О.ГІ., Градович Н.І.) до друку.

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

Секретар, доцент Дашковський О.О.


