
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ 
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького)

ПРОТОКОЛ № 5
засідання навчально-методичної ради університету

м. Львів «26» жовтня 2022 р.

Присутні: 14 осіб.
Відсутні: доц. Вовк М.В., доц. Галух Б.І., доц. Лобойко Ю.В.,
доц. Поперечний С.І., проф. Смолінська О.Є.

Порядок денний:

1. Про проект Положення про порядок відрахування, переривання 
навчання, поновлення і переведення здобувані в вищої освіти Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького та надання їм академічної відпустки -  доц. Двилюк 1.В.

2. Про проект Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти у Львівському національному університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького -  Сусол Н.Я.

3. Про проект наказу «Про підготовку до нового 2023-2024 н.р. -  
доц. Двилюк І.В.

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. про проект Положення про порядок відрахування, 

переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького та надання їм академічної відпустки.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати Вченій раді університету затвердити 

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 
та надання їм академічної відпустки.



2. СЛУХАЛИ:
Доц. Сусол Н.Я. про проект Положення про моніторинг якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.

УХВАЛИЛИ:
Одноголосно рекомендувати Вченій раді університету затвердити 

Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького.

3. СЛУХАЛИ:
Доц. Двилюка І.В. щодо наказу «Про підготовку до 

2023-2024 навчального року». Запропонував:
1) до 01 грудня 2022 р. переглянути та оприлюднити проекти освітньо- 

професійних програм спеціальностей.
2) до 31 грудня 2022 р. розглянути та затвердити освітньо-професійні 

програми спеціальностей.
3) до 31 грудня 2022 р. розглянути та затвердити навчальні плани 

спеціальностей.
4) до ЗО січня 2023 р. розмістити на сайті університету електронні 

варіанти освітньо-професійних програм та навчальних планів.
5) до 01 лютого 2023 р. подати в паперовому та електронному варіанті 

оновлені освітньо-професійні програми, затверджені навчальні плани.
6) до 14 квітня 2023 р. розглянути та затвердити робочі навчальні плани 

для освітньо-професійних програм, на яких не передбачено вивчення 
дисциплін вільного вибору на першому курсі, а 27-29 серпня 2023 р. -  для 
освітньо-професійних програм, на яких передбачено вивчення дисциплін 
вільного вибору на першому курсі.

7) до 30 червня 2023 р. розробити розклад навчальних занять на 
І семестр 2023-2024 н.р. та розмістити електронний варіант розкладу на сайті 
університету до 30 серпня 2023 р.

8) до 30 червня 2023 р. розглянути та затвердити проекти графіків 
навчального процесу на 2023-2024 н.р.

9) завідувачам кафедр здійснювати постійний контроль за виконанням 
індивідуальних планів роботи викладачів та дотримання умов діючих 
контрактів.

ВИСТУПИЛИ:
Доц. Пенцак Т.Г. з такими пропозиціями стосовно наказу «Про 

підготовку до 2023-2024 навчального року»:
1) подати до ЗО квітня 2023 р. кориговані дані для розрахунку кафедрами 

прогнозованого навчального навантаження.



2) до 14 травня 2023 р. подати прогнозований розподіл навчального 
навантаження НІШ.

3) до 23 серпня 2023 р. завершити остаточне планування навчального 
навантаження НПП.

Доц. Сусол Н.Я. про формування деканатами проекту плану роботи на 
2023-2024 н.р.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти запропоновані пропозиції щодо наказу «Про підготовку до 

2023-2024 навчального року».

Голова НМР, доцент 

Секретар НМР

Ігор ДВИЛЮК 

Світлана ЦИМБАЛА


