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ПРОТОКОЛ № 8 

засідання навчально-методичної ради ФХТБ 

 

м. Львів        15 грудня 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 рецензій-відгуків на проєкти освітньо-професійних програм 

та рекомендація на погодження вченою радою факультету і затвердження 

вченою радою Університету освітньо-професійних програм зі змінами та 

доповненнями. 

2. Розгляд та затвердження навчальних планів ОПП першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

спеціальностей 181 Харчові технології та 162 Біотехнології та біоінженерія. 



3. Обговорення та затвердження переліку вибіркових дисциплін для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) 

рівнів освітньо-професійних програм ФХТБ. 

 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

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

Цісарик О.Й. про зміни та доповнення до освітньо-професійних програм із 

врахуванням пропозицій роботодавців, академічної спільноти та інших 

стейкхолдерів. 

 

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 освітньо-професійні програми. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Рекомендувати вченій раді факультету погодити і вченій раді 

Університету затвердити зі змінами та доповненнями освітньо-професійні 

програми: 

– «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.  СЛУХАЛИ: 

1. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 181 Харчові 

технології Михайлицьку О.Р. про навчальні плани ОПП «Харчові технології» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальні плани ОПП 

«Технології зберігання, консервування і переробки молока» та ОПП 

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

(магістерського) рівня вищої освіти. 

2. Голову навчально-методичної комісії спеціальності 162 Біотехнології 

та біоінженерія Шемедюк Н.П. про навчальні плани ОПП «Біотехнології та 

біоінженерія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

Драчук У.Р., завідувач кафедри радіології та біотехнології Буцяк В.І., 

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

обговорили навчальні плани. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити навчальні плани освітньо-професійних програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

спеціальностей 181 Харчові технології та 162 Біотехнології та біоінженерія та 

рекомендувати декану та навчально-методичній раді університету до 

погодження, вченій раді університету до затвердження. 

 

 

3.  СЛУХАЛИ: 

Голову навчально-методичної ради факультету Михайлицьку О.Р. про 

перелік вибіркових дисциплін для оновлення каталогу вибіркових дисциплін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

Драчук У.Р., завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів 

Цісарик О.Й., завідувач кафедри радіології та біотехнології Буцяк В.І. 

обговорили вибіркові дисципліни для каталогів. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік вибіркових дисциплін та їх анотації для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

освітньо-професійних програм за спеціальностями 181 «Харчові технології» 

та 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

 

 

 

 

Голова НМР ФХТБ, 

доцент       Ольга МИХАЙЛИЦЬКА 

 

Секретар НМР ФХТБ, 

доцент       Ірина РОМАШКО 


