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Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

(ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання навчально-методичної ради ФХТБ 

 

 

м. Львів        25 листопада 2022 р. 

 

Голова – Михайлицька О.Р. 

Секретар – Ромашко І.С. 

Присутні: Басараб І.М., Білонога Ю.Л., Буцяк В.І., Двилюк І.І., Драчук У.Р., 

Коваль Г.М., Колодрубець В.Р., Мідяний С.В., Мусій Л.Я., Цісарик О.Й., 

Шемедюк Н.П. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та рекомендація до друку навчально-методичної літератури. 

2. Призначення голів екзаменаційних комісій. 

 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

Голову НМР ФХТБ Михайлицьку О.Р. про структуру та зміст 

навчально-методичної літератури, поданої до розгляду навчально-

методичною радою ФХТБ: 

1. Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи бакалавра і магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: Сварчевська О.З., Буцяк В.І. 

Рецензенти: Півторак Я.І. – доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри годівлі та технології кормів Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; 

Огородник Н.З. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувачка 

кафедри тваринництва і кормовиробництва Львівського національного 

університету природокористування. Методичні вказівки розглянуто 
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18.10.2022 року на засіданні кафедри біотехнології та радіології ЛНУВМБ 

імені С.З. Ґжицького, протокол № 7. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: 

Сварчевська О.З., Буцяк В.І. Рецензенти: Півторак Я.І. – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри годівлі та 

технології кормів Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Огородник Н.З. – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувачка кафедри тваринництва і 

кормовиробництва Львівського національного університету 

природокористування. Методичні вказівки розглянуто 18.10.2022 року на 

засіданні кафедри біотехнології та радіології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 

протокол № 7. 

3. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: Руденко О.П., Буцяк В.І. 

Рецензенти: Салига Ю.Т. – доктор біологічних наук, професор, директор 

Інституту біології тварин НААН; Гутий Б.В. – доктор ветеринарних наук, 

професор, завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної 

профілактики імені М.В. Демчука Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Методичні 

рекомендації розглянуто 18.10.2022 року на засіданні кафедри біотехнології 

та радіології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, протокол № 7. 

4. Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: Двилюк І.І., Шемедюк Н.П., 

Буцяк В.І. Рецензенти: Сімонов М.Р. – доктор ветеринарних наук, доцент, 

завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського 

національного університету  ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького; Галух Б.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького. Методичні рекомендації розглянуто 09.11.2022 року на 

засіданні кафедри біотехнології та радіології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 

протокол № 9.  

5. Інноваційні харчові інгредієнти в технології молочних продуктів: 

Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання спеціальності 181 Харчові технології ОПП «Технології зберігання, 

консервування і переробки молока». Автори:  Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., 
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Михайлицька О.Р., Сливка Н.Б., Деркач І.М. Рецензенти: Палько Н.С. –

кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій Львівського 

торговельно-економічного університету; Варивода Ю.Ю. – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького. Навчальний посібник розглянуто 17.10.2022 року на 

засідання кафедри технології молока і молочних продуктів 

імені С.З. Ґжицького, протокол № 3. 

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Інноваційні технології в галузі» для студентів очної та заочної форм 

навчання спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока». Автори:  Цісарик О.Й., 

Сливка Н.Б., Гачак Ю.Р., Деркач І.М. Рецензенти: Ланиця І.Ф. – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

Львівського торговельно-економічного університету; Ромашко І.С. – 

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’яса, м’ясних та 

олійно-жирових виробів Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Навчальний 

посібник розглянуто 17.10.2022 року на засідання кафедри технології молока 

і молочних продуктів імені С.З. Ґжицького, протокол № 3. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Декан факультету харчових технологій та біотехнології Коваль Г.М., 

завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Цісарик О.Й., 

завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів 

Драчук У.Р., доцент кафедри біотехнології та радіології Шемедюк Н.П. 

обговорили представлену навчально-методичну літературу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити і рекомендувати до друку: 

1. Методичні вказівки до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи бакалавра і магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: Сварчевська О.З., Буцяк В.І. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: 

Сварчевська О.З., Буцяк В.І. 

3. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: Руденко О.П., Буцяк В.І. 
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4. Методичні рекомендації для проходження переддипломної практики 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія». Автори: Двилюк І.І., Шемедюк Н.П., 

Буцяк В.І.  

5. Інноваційні харчові інгредієнти в технології молочних продуктів: 

Навчальний посібник. Автори: Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., 

Сливка Н.Б., Деркач І.М. 

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Інноваційні технології в галузі». Автори: Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., 

Гачак Ю.Р., Деркач І.М. 

 

 

2.  СЛУХАЛИ: 

Декана факультету харчових технологій та біотехнології Коваль Г.М. 

про призначення голів екзаменаційних комісій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів 

Цісарик О.Й., завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових 

виробів Драчук У.Р., доцент кафедри біотехнології та радіології 

Шемедюк Н.П. обговорили представлені кандидатури голів екзаменаційних 

комісій. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Головами ЕК призначити: 

– Покотила О.С. – доктора біологічних наук, професора кафедри 

харчової хімії та біотехнології Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя – для захисту кваліфікаційних робіт магістрів 

(денної та заочної форми здобуття освіти) за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, 

консервування та переробки молока» (за освітнім ступенем «Магістр»); 

– Давидович О.Я. – кандидата технічних наук, доцента кафедри 

харчових технологій Львівського торгово-економічного університету – для 

захисту кваліфікаційних робіт магістрів (денної та заочної форми здобуття 

освіти) за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійної 

програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» (за 

освітнім ступенем «Магістр»); 

– Левицького Т.Р. – кандидата сільськогосподарських наук, заступника 

директора з питань наукового забезпечення та інновацій Львівського 
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державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок – для 

захисту кваліфікаційних робіт магістрів (денної та заочної форми здобуття 

освіти) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (за освітнім 

ступенем «Магістр»). 

 

 

 

 

 

Голова НМР ФХТБ, 

доцент       Ольга МИХАЙЛИЦЬКА 

 

Секретар НМР ФХТБ, 

доцент       Ірина РОМАШКО 


