
ПРОТОКОЛ №5 
від 16 грудня 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., 
студентка Тарас І.Р., члени ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд рецензій на проекти 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 погодження навчальних 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, 226 Фармація, промислова фармація

3. Затвердження та рекомендація до друку методичних вказівок для виконання 
практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для 
здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 017 «Фізична культура і 
спорт» (автори Ніканорова О.В, Капітан О.І).
Рецензент: Личенко І.О. -  д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного 
права та процесу НУ «Львівська політехніка»

*

4. Затвердження та рекомендація до друку навчального посібника з виконання 
лабораторних робіт з дисциплін «Біомеханіка» , «Біомеханіка та кінезіологія» 
для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (автор Коструба А.М.). 
Рецензент: Стадник В.Й. -  д.фіз.н., професор, завідувач кафедри загальної 
фізики Львівського національного університету імені Франка

СЛУХАЛИ:
1. Гарантів освітньо-професійних програм про зміни та доповнення до освітньо- 
професійних програм із врахуванням пропозицій роботодавців, академічної 
спільноти та інших стейкхолдерів.
В обговоренні виступили: декан ФГРЗ Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б.

2.1. Голову методичної комісії спеціальності 011 Освіта, педагогічні науки 
проф. Смолінську О.Є. про навчальний план ОП «Освітні, педагогічні 
науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.



2.2. Голову методичної комісії спеціальності 017 Фізична культура і спорт 
доц. Семеніва Б.С. про навчальний план ОП «Фізична культура і 
ся0/?га»першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти.

2.3. Голову методичної комісії спеціальності 081 Право доц. Коверко Ю.А. 
про навчальний план ОП «Право» першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти.

2.4. Голову методичної комісії спеціальності 101 Екологія доц. Калин Б.М. 
про навчальний план ОП «Екологія» та ОП «Екологічна політика та 
правове регулювання природокористування» першого (бакалаврського) 
та ОП «Екологія» другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2.5. Голову методичної 'комісії спеціальності 226 Фармація, промислова 
фармація доц. Грицину М.Р. про навчальний план ОП «Фармація, 
промислова фармація»другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В обговоренні виступили: проф. Пеленьо Р.А., доц. Сливка Н.Б., доц. 
Сухорська О.П.

3. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст методичних 
вказівок для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни 
«Правознавство» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» (автори Ніканорова О.В, Капітан О.І).
В обговоренні виступили: доц. Семенів Б.С., доц. Коверко Ю.А.

4. Голову НМР ФГРЗ, доцента Сливку Н. Б. про структуру та зміст навчального 
посібника з виконання лабораторних робіт з дисциплін «Біомеханіка» , 
«Біомеханіка та кінезіологія» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» (автор Коструба А.М.).
В обговоренні виступили: доц. Семенів Б.С., доц. Івасик Н.О.

ВИРІШИЛИ:
1 .Рекомендувати Вченій раді факультету погодити освітньо-професійні 
програми і Вченій раді університету їх затвердити зі змінами та доповненнями.

2. Погодити навчальні 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, 226 Фармація, промислова фармація та рекомендувати 
декану та навчально-методичній раді університету до погодження, Вченій раді 
університету до затвердження.

3. Рекомендувати методичні вказівки для виконання практичних робіт та 
самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 
ОС «Бакалавр» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (автори 
Ніканорова О.В, Капітан О.І) до друку.



4. Рекомендувати навчальний посібник з виконання лабораторних робіт з 
дисциплін «Біомеханіка» , «Біомеханіка та кінезіологія» для здобувачів вищої 
освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» (автор Коструба А.М.) до друку.

Голова НМР ФГРЗ, доцент Сливка Н.Б.

Секретар, доцент Дашковський О.О.


