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Порядок денний: 

 

5. Про результати громадського обговорення ОНП галузь знань 21 - 

ветеринарна медицина, спеціальність 211 - ветеринарна медицина, третій 

(освітньо-науковий) рівень освітньо-наукової програми (галузь знань 21 - 

ветеринарна медицина, спеціальність 211 - ветеринарна медицина, третій 

(освітньо-науковий) рівень) для 2020 року набору. 

 

СЛУХАЛИ: Про результати громадського обговорення ОНП галузь 

знань 21 - ветеринарна медицина, спеціальність 211 - ветеринарна медицина, 

третій (освітньо-науковий) рівень освітньо-наукової програми (галузь знань 

21 - ветеринарна медицина, спеціальність 211 - ветеринарна медицина, третій 

(освітньо-науковий) рівень) для 2020 року набору. 

ВИСТУПИЛИ:  
1. Л. Наливайко, гарант ОНП галузь знань 21 – ветеринарна медицина, 

спеціальність 211 – ветеринарна медицина, третій (освітньо-науковий) рівень 

освітньо-наукової програми (галузь знань 21 – ветеринарна медицина, 

спеціальність 211 – ветеринарна медицина, третій (освітньо-науковий) 

рівень), яка зазначила, що зауваження та пропозицій (технічного характеру), 

які надходили від здобувачів, роботодавців, академічної спільноти і 

випускників кафедри, було усунуто: 

1) на стор. 5 цифру «42» треба замінити на «34»; на стор. 6 треба 

написати замість «24 кредитів» – «24 кредити», «з яких 8 кредитів» – «і 8 

кредитів»; на стор. 7 у слові «проект» треба змінити букву «е» на «є»; на 



стор. 9 у 6-й загальній компетентності замість «и» треба поставити «та», а у 

13-й загальній компетентності – треба правильно написати слово «проєкт»; 

на стор. 10 у 5-й спеціальній компетентності треба поставити кому між 

словами «медицини» і «ветеринарної»; на стор. 11 треба проставити пробіли 

між словами Web of Science, Scopus і правильно написати слово «проєкт» 

2) Пункт редагувати таким чином «Моделювання та прогнозування 

епізоотичного стану щодо інфекційних хвороб тварин. До цього ж розділу 

додати пункти: «вивчення морфологічних, біологічних та молекулярно-

генетичних властивостей патогенів»;  «Розробка та удосконалення 

методології, засобів діагностики та специфічної профілактики інфекційних 

хвороб тварин; «Вивчення особливостей патогенезу та імунологічних 

аспектів за інфекційних хвороб тварин. До пункту «Місце 

правовлаштування» додати «тваринницькі господарства різних форм 

власності.  

3) До пункту «Форма контролю успішності навчання аспіранта 

(здобувача)» додати піврічні і річні звіти аспірантів, що заслуховуються на 

вченій раді  факультету або університету. 

Зауваження та пропозиції, які надійшли від навчального відділу, 

освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку було 

усунуто. Було вказано, що після затвердження ОП на засіданні кафедри, її 

необхідно подати на затвердження Вченої ради факультету та подальше 

подання їх на Раду з якості вищої освіти Університету.  

2. Є. Ващик, член проєктної групи, яка зазначила, що з метою 

створення сприятливого й ефективного освітнього середовища для 

здобувачів, забезпечення належного рівня освітніх послуг, формування 

конкурентоспроможних компетентностей проведено обговорення ОНП із 

стейкхолдерами. Критерії, за якими проведений моніторинг та 

удосконалення ОНП в процесі її реалізації, сформовані як у результаті 

зворотнього зв’язку з НПП, студентами, випускниками, партнерами та 

роботодавцями, так і внаслідок прогнозування  розвитку спеціальностей та 

потреб суспільства під час обговорення на засіданні.  

В результаті аналізу опитування роботодавців основним меседжем 

було побажання збільшити можливості щодо практичної підготовки 

здобувачів та вузької спеціалізації по видах тварин. Аналіз результатів 

анонімного анкетування випускників ННІ ветеринарної медицини ЛНАУ 

свідчить про те, що більшість респондентів (40-50%) висловлює думку про 

введення дисципліни «Хвороби екзотичних тварин» та збільшення 

навчальних годин при вивченні дисципліни «Хвороби дрібних тварин», 

«Лабораторна діагностика», а також про збільшення можливості практичного 

стажування. Також відмічено побажання щодо удосконалення навчального 

процесу шляхом створення наукових сучасних лабораторій.  

Частину з вказаних рекомендацій враховано та заплановано до 

введення на 2020-2021 навчальний рік (збільшення навчальних годин для 

напрямку з лікування та діагностики хвороб дрібних та екзотичних тварин), 

розроблена сертифікатна освітня професійна програма «Лабораторна  



 

  



Додаток 4 

Підсумки громадського обговорення освітньо-наукової програми  

для 2020 року набору 

 

Ступінь вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Галузь знань 21 - ветеринарна медицина 

Спеціальність 211 - ветеринарна медицина 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 28.08.2019 р. 

Терміни громадського обговорення ОП 02.03.2020 р. – 04.04.2020 р. 

 

ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу ОП Примітки  

Куртяк Б.М. НПП доктор 

ветеринарних 

наук, професор,  

зав. кафедри 

епізоотології  

Львівського 

національного 

університету 

ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій 

імені С.З. 

Гжицького  

   

 

Зауваження 

(технічні 

помилки) 

 

 

правильно 

написати слово 

«проєкт». 

 

на стор. 5 цифру «42» 

треба замінити на 

«34»; на стор. 6 треба 

написати замість «24 

кредитів» – «24 

кредити», «з яких 8 

кредитів» – «і 8 

кредитів»; на стор. 7 у 

слові «проект» треба 

змінити букву «е» на 

«є»; на стор. 9 у 6-й 

загальній компе-

тентності замість «и» 

треба поставити «та», 

а у 13-й загальній 

компетентності – 

треба правильно 

написати слово 

«проєкт»; на стор. 10 

на стор. 5 цифру «42»  

замінено на «34»; 

на стор. 6 виправлено «24 

кредитів» на «24 кредити і 

8 кредитів»; 

на стор. 7 у слові «проект» 

змінено букву «е» на «є»;  

на стор. 9 у 6-й загаль-ній 

компетентності 

виправлено «и» на«та», 

у 13-й загальній 

компетентності –напи-сано 

«проєкт»; 

 на стор. 10 у 5-й спец-

іальній компетентності 

поставлено кому між 

словами «медицини» і 

«ветеринарної»;  

на стор. 11 проставлені 

ураховано  



у 5-й спеціальній 

компетентності треба 

поставити кому між 

слова-ми «медицини» 

і «ветеринарної»; на 

стор. 11 треба 

проставити пробіли 

між словами Web of 

Science, Scopus і 

правильно написати 

слово «проєкт». 

 

пробіли між словами Web 

of Science, Scopus і слово 

«проєкт» написано через 

букву «є». 

Ситюк М.П.  

 

 

 

 

 

 

НПП доктор 

ветеринарних 

наук, с.н.с., 

заступник 

директора з 

наукової роботи, 

Інституту 

ветеринарної 

медицини НААН  

Розділ 2 

Підрозділ. 

Спеціалізація. 

«Ветеринарна 

мікробіологія, 

епізоотологія, 

інфекційні 

хвороби та 

імунологія» 

 

прогнозування 

ветеринарно-

санітарної 

ситуації на 

найближчу і 

віддалену 

перспективу, 

визначення 

відповідних 

проблем, наукове 

розроблення цих 

проблем, 

розроблення й 

здійснення 

науково-

обґрунтованих 

заходів, що 

запобігають 

хворобам, 

спільним для 

людей і тварин. 

 

Пункт редагувати 

таким чином 

«Моделювання та 

прогнозува-ння 

епізоотич-ного стану 

щодо інфекційних 

хвороб тварин. До 

цього ж розділу 

додати пункти: 

«вивчення 

морфологічних, 

біологічних та 

молекулярно-

генетичних 

властивостей 

патогенів»;  

«Розробка та 

удосконалення 

методології, засобів 

діагностики та 

специфічної 

профілактики 

інфекційних хвороб 

тварин; «Вивчення 

особливостей 

патогенезу та 

імунологічних 

аспектів за 

Вміння моделювати та 

прогнозувати 

епізоотичний стан щодо 

інфекційних хвороб 

тварин. 

Знання щодо 

морфологічних, 

біологічних та моле-

кулярно-генетичних 

властивостей патогенів»; 

Вміння розробляти та 

удосконалювати 

методології, засоби 

діагностики та 

специфічної профілак-

тики інфекційних хвороб 

тварин;   

Знання щодо особливо-

стей патогенезу та 

імунологічних аспектів за 

інфекційних хвороб 

тварин. 

 

2. Місце працевлаш-

тування. Міністерство 

аграрної політики і 

продовольства України, 

Державна ветеринарна 

ураховано 



інфекційних хвороб 

тварин. 

2. До пункту «Місце 

право-

влаштування» 

додати «..твари-

нницькі госпо-

дарства різних форм 

власності 

3. До пункту 

«Форма конт-ролю 

успішно-сті 

навчання аспіранта 

(здо-бувача)» додати 

піврічні і річні звіти 

аспірантів, що зас-

луховуються на 

вченій раді  

факультету або 

університету. 

 

  

та фітоса-нітарна 

служба України, вищі 

навчаль ні заклади 

аграрного спрямування, 

науково-дослідні 

інститути (станції, 

лабораторії), головні 

управління ветеринарної 

медицини областей, 

коледжі та тваринницькі 

господарства різних форм 

власності. 

 

3. Форма контролю 

успішності навчання 

аспіранта (здобувача)» 

Освітня складова 

програми. Підсумковий 

контроль успішності 

навчання аспіранта 

(здобувача) проводиться у 

формі: екзамену ….., 

заліку…… та звітів 

(піврічні і річні) на вченій 

раді  факультету або 

університету. 

Коцюмбас І.Я. 

 

НПП Директор 

Державного 

науково-

дослідного 

контрольного 

Інституту 

ветпрепаратів та 

кормових добавок, 

доктор вет.наук, 

професор, 

академік НААН                      
 

- - - - зауваження відсутні 

ФЛП Воропаєв 

А. Ю. 

роботодавець - - - Більше приділяти 

уваги до практичної 

- зауваження відсутні 



Зооветеринарни

й центр 

"ЛапУшка" 

підготовки та 

спеціалізація по 

видам тварин та 

хворобам 

анонімно роботодавець - - - - - зауваження відсутні 

анонімно випускник - - - Ввести дисципліну 

«Зоопсихологія», 

покращити базу в 

області лікування та 

діагностиці хвороб 

екзотичних тварин та 

приділити більше 

уваги не тільки 

хворобам СГ тварин, 

але й домашнім. 

- краще продумати 

роботу в блоках , і 

розподіл предметів. 

анонімно випускник - - - Виділити більше 

годин на іноземні 

мови 

- Ввести можливість 

дистанційного 

навчання не тільки в 

умовах карантину 

анонімно випускник - - - Ввести дисципліну 

Хвороби екзотичних 

тварин, УЗД та 

рентгеноскопію, 

виділити в окрему 

дисципліну 

Лабораторну 

діагностику для 

підготовки лаборантів 

- Збільшити кількість 

практичних занять та 

виробничої практики, 

зробити платформи та 

ресурси для 

самостійної підготовки 

з додатковими 

матеріалами та 

завданнями, відкрити 

вільний доступ до 

онлайн бібліотеки, 

ввести інтерактивні 

заняття, зробити 

онлайн середній рівень, 

атласи з різних 

дисциплін 

анонімно випускник - - - Нема пропозицій - - 

анонімно випускник - - - Ввести більше 

практичних занять, 

вивести дисципліну 

Філософія 

- - 



 


