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Стратегія розвитку кафедри земельного кадастру Львівського 

національного аграрного університету розроблена на основі Стратегії 

розвитку ЛНАУ на період 2020-2025 рр, «Законів України Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про науково-технічну діяльність», Статуту Львівського 

національного аграрного університету та інших нормативно-правових 

документів, які регламентують та регулюють діяльність закладу вищої освіти 

в сучасних умовах. Стратегія має на меті окреслення основних напрямів 

підвищення якості освітнього та наукового процесу, покращання виховної 

роботи зі здобувачами та студентського самоврядування, інтернаціоналізації 

діяльності Університету та поліпшення матеріально-технічної бази. 

 Місія та візія кафедри земельного кадастру 

Діяльність кафедри повинна переорієнтуватися на надання практичних 

навичок та активно залучати виробничі структури для їх передачі, 

використовувати кластерний підхід «Освіта – Бізнес – Влада» для 

комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців, 

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого 

науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та 

інноваційного супроводу навчального процесу. 

Концепція кафедри базується на спроможності викладачів формувати 

високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності 

викладачів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів 

удосконалення професійної підготовки студентів, посиленні взаємодії і 

співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, 

науково-дослідними установами, землевпорядними організаціями різних 

рівнів і різних форм власності, науковими товариствами та спорідненими 

кафедрами інших вишів. 

 Основні завдання стратегічного розвитку  

 надання якісних освітніх послуг у відповідності до освітніх стандартів і 

норм, що реалізують вимоги до змісту вищої освіти та формування  доступних 

умов навчання для кожного студента; 



 здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-

виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності випускників 

ВНЗ;  

 формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри; 

 забезпечення інноваційного розвитку кафедри; 

 формування на кафедрі наукової школи; 

 створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри; 

 залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в 

аспірантурі; 

 формування ефективних форм партнерства як з вітчизняними, так і 

зарубіжними освітніми закладами, структурами влади і бізнесу; 

 підвищення міжнародної мобільності як викладачів, так і студентів; 

 пошук можливостей залучення до виконання проектних пропозицій;  

 використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної 

роботи, в тому числі, через мережу Internet, залучення випускників шкіл і 

коледжів до навчання на спеціальності, закріплені за кафедрою;  

 соціальний захист працівників кафедри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку кафедри земельного 

кадастру на 2020-2025 роки 

 

№ п/п Зміст заходу 
Відповідальний за 

виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення якості освітнього процесу 

1 

Оновлювати робочі програми вивчення 

дисциплін ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

Завідувач  

кафедри Ведучі 

викладачі 

постійно 

2 

Оновлювати робочі програми дисциплін 

циклу «Вільного вибору студента» відповідно 

до навчальних планів 

Ведучі викладачі постійно 

3 

Оновлювати навчально-методичні комплекси 

ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 

Ведучі викладачі постійно 

4 

Проведення занять із використанням 

мультимедійного супроводу, а саме подання 

матеріалу у вигляді презентацій. 

Застосування сучасних технологій навчання 

шляхом підготовки веб-ресурсів навчальних 

дисциплін до запровадження дистанційної 

освіти. 

Ведучі викладачі постійно 

5 

Розвивати дистанційну форму навчання для 

здобувачів вищої освіти Навчально-наукового 

інституту заочної та післядипломної освіти 

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» із спеціальнос-

тей факультету, розробити і використовувати 

веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) 

Завідувач кафедри 

Ведучі викладачі 

До 2022 р. 

6 

Розширити співпрацю кафедр факультету з 

підприємствами, організаціями, установами та 

фірмами, профіль діяльності яких відповідає 

спеціальностям, за якими ведуть підготовку 

майбутніх фахівців на факультеті; збільшити 

кількість філій кафедр на виробництві 

Завідувач кафедри 

 

До  

01.09.2021 р. 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

1 

Продовжити наукові дослідження згідно 

тематичного плану держбюджетної тематики 

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж  

2020-2025 р. 

2 

Опублікувати наукові статті у фахових 

наукових виданнях України категорії Б, у 

міжнародних періодичних виданнях, у тому 

числі, що входять до баз Scopus, WebofSainse 

Викладачі 

кафедри, 

аспіранти, 

здобувачі 

Упродовж  

2020-2025 р 

3 

Проводити апробацію наукових результатів на 

міжнародних, всеукраїнських і 

внутрівузівських конференціях, круглих 

столах тощо 

Викладачі 

кафедри, 

аспіранти, 

здобувачі 

Упродовж  

2020-2025 р 

4 
Розробляти та реалізовувати госпдоговірні 

проекти 

Завідувач кафедри 

 
2020-2025 рр. 



Підвищення кадрового потенціалу 

1 

Стажування науково-педагогічних кадрів 

кафедри у провідних ВНЗ України та за 

кордоном, а також у науково-дослідних, 

проектних та виробничих підрозділах 

Держгеокадастру 

Викладачі 

кафедри 
згідно графіку 

2 Захист докторської дисертації 
Таратула Р.Б. 

Ковалишин О.Ф 
2020 р. 

3 
Реалізація програм академічної мобільності 

студентів та викладачів 

Завідувач  

кафедри 

Упродовж  

2020-2025 р 

4 

Організовувати та проводити теоретичні та 

науково-методичні семінари факультету з 

метою обміну знаннями і підвищення 

загальної ерудованості викладацького складу 

Завідувач  

кафедри 

2020-2025 рр. 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

1 

Розробляти і подавати заявки на участь у 

наукових проектах та грандах, проводити 

пошук партнерів для участі у міжнародних 

проектах 

Викладачі 

кафедри 
постійно 

    

2 

Розвивати теоретичні та прикладні наукові 

дослідження із науковцями зарубіжних зак-

ладів вищої освіти 

Викладачі 

кафедри 
постійно 

Розвиток студентського самоврядування та покращання виховної роботи зі 

студентами 

1 
Формувати суспільну мораль, духовність, 

культуру поведінки студентської молоді; 

Викладачі 

кафедри 
постійно 

2 
Проводити виховну роботу із студентами 

згідно плану 

Наставники 

академічних груп 
постійно 

3 
Організовувати екскурсії, відвідувати музеї, 

театри, виставки тощо 

Наставники 

академічних груп 
постійно 

4 
Відвідувати гуртожиток та проводити бесіди із 

студентами 

Викладачі 

кафедри 
постійно 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

1 
Оновити ключ до програмного забезпечення 

до більш сучасної версії 
Зав кафедри до 2021 

 

 

 

Зав.кафедри, доцент       Таратула Р.Б. 


