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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання навчально-методичної ради ФХТБ 

 

м. Львів        30 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. 

 

Запрошені – Вовк М.І., заступник директора з якості продукції ТОВ «МК 

«Галичина», Дида Д.В., здобувач першого рівня вищої освіти, Іванців Р.Р., 

регіональний менеджер, технолог ТзОВ «Велд оф спайсіз», Максимець В.В., 

здобувач другого рівня вищої освіти, Музика В.П., д. вет. н., заступник 

директора ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, Войтецька 

М.Ю., здобувач першого рівня вищої освіти, Пінтоха С.-М.Я., здобувач 

другого рівня вищої освіти, Стецьков С.М., начальник відділу системи 

менеджменту та безпеки харчових продуктів ТОВ «Молочна компанія 

«Галичина» 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд проєктів освітньо-професійних програм «Харчові технології», 

«Технології зберігання, консервування і переробки молока» та «Технології 

зберігання, консервування і переробки м’яса» за спеціальністю 181 Харчові 

технології та проєктів освітньо-професійних програм «Біотехнології та 

біоінженерія» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія. 

2. Інформація щодо стану готовності навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у Віртуальному навчального середовищі 

на другий семестр 2022–2023 н.р. 

 

 

 



1.  СЛУХАЛИ: 

Гарантів освітньо-професійних програм Драчук У.Р., Білоногу Ю.Л. і 

Цісарик О.Й., Шемедюк Н.П. та Буцяка В.І. про перегляд та узгодження 

освітньо-професійних програм відповідно до затверджених стандартів вищої 

освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

голова навчально-методичної ради факультету Михайлицька О.Р. та 

заступник директора з якості продукції ТОВ «МК «Галичина» Вовк М.І. 

обговорили проєкти освітньо-професійних програм. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити проєкти освітньо-професійних програм: 

– «Харчові технології» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології; 

– «Технології зберігання, консервування і переробки молока» другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 

18 Виробництво та технології; 

– «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса» другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 

18 Виробництво та технології; 

– «Біотехнології та біоінженерія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія галузі знань 

16 Хімічна та біоінженерія; 

– «Біотехнології та біоінженерія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія галузі знань 

16 Хімічна та біоінженерія. 

2. Проєкти освітньо-професійних програм оприлюднити на сайті 

Університету до 1 грудня 2022 року. 

 

2.  СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника декана, доц. Мусій Л.Я. про стан готовності 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (силабусів; 

робочих навчальних програм; підручників та навчальних посібників; 

конспектів лекцій; методичних вказівок для проведення лабораторних, 

практичних, семінарських занять, самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти; методичних матеріалів для виконання курсових робіт (проектів); 

методичних розробок для забезпечення всіх форм контролю (переліки 



питань, варіанти контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо); інших 

науково-методичних матеріалів з урахуванням специфіки кафедри та 

освітньої програми) у Віртуальному навчальному середовищі на другий 

семестр 2022–2023 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

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

обговорили стан наповнення віртуального навчального середовища для 

здобувачів вищої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію про методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі на другий семестр 2022–

2023 н.р. Активізувати роботу щодо методичного забезпечення навчальних 

дисциплін та співпрацю викладач-здобувач у Віртуальному навчальному 

середовищі. На засіданнях кафедр обговорити стан й якість методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у II семестрі. 

 

 

 

 

Голова НМР ФХТБ, 

доцент       Ольга МИХАЙЛИЦЬКА 

 

Секретар НМР ФХТБ, 

доцент       Ірина РОМАШКО 


