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1. МІСІЯ ТА ВІЗІЯ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ , СЕЛЕКЦІЇ ТА 

ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 

Львівський національний аграрний університет є багатопрофільним 

вищим навчальним закладом, який провадить освітню діяльність, пов’язану 

зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації широкого спектру аграрних, 

технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, проводить 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-

методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і 

науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань, 

здійснює культурно-просвітницьку діяльність. 

       Згідно Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» у вищій 

школі навчальний процес нероздільний з науковою діяльністю і повинен 

забезпечити активне відтворення і розвиток загальної культури суспільства 

на основі національно-культурних традицій, а також сформувати свідому від-

повідальність у фахівців перед суспільства і державою за свої професійні дії.  

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин є структурною 

одиницею факультету агротехнологій та екології Львівського НАУ як 

головного профільного центру агрономічної та агроекологічної освіти у 

західному регіоні України.  

Місія кафедри генетики, селекції та захисту рослин невіддільна від 

місії факультету і полягає у підготовці кадрів – фахівців у галузі агрономії, 

рівень знань котрих відповідає вимогам сучасного аграрного виробництва і, 

які за рівнем інтелектуального та особистісного розвитку є 

конкурентоспроможними на ринку праці. Місією кафедри також є 

формування творчої, всебічно розвиненої особистості, справжнього 

професіонала з агрономії для практичної роботи у сфері 

сільськогосподарського виробництва і науки з метою підвищення рівня та 

якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.  

Стратегічна мета (візія) розвитку кафедри генетики, селекції та 

захисту рослин – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що 

забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно 

працювати за агрономічним фахом у розбудові суспільства. 

Концепція якісної підготовки кадрів кафедрою передбачає 

формування у здобувачів вищої освіти інтегральних компетентностей, 

пов’язаних зі здатністю розв’язувати складні фахові задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю й відповідністю зональних 

умов, а також професійних знань, практичних умінь та навичок за 



3 
 

відповідними освітньо-професійними програмами за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 201  Агрономія, 

202 Захист і карантин рослин, 203 Садівництво та виноградарство, за другим 

(магістерським) рівнем зі спеціальностей 201 Агрономія, 203 Садівництво та 

виноградарство та за освітньо-науковими програмами за третім (доктор 

філософії) освітньо-науковим рівнем зі спеціальностей 201 Агрономія. 

При підготовці фахівців вказаних освітніх ступенів, робота науково-

педагогічних працівників кафедри буде спрямована на кінцевий результат –  

формування у студентів компетентностей, передбачених державними 

стандартами для спеціальностей агрономічного профілю і відповідного 

освітнього ступеня.  

Так, здобувачі вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія 

набуватимуть фахових компетентностей з вирощування основних 

сільськогосподарських культур та їх сортів (гібридів), використання 

генетичних колекцій рослин, провадження селекційного процесу, створення 

агроландшафтів, кормових угідь, ефективного використання ґрунтів, 

збереження та підвищення їх родючості, раціонального застосування добрив і 

пестицидів, технологій виробництва, зберігання і первинної переробки 

сільськогосподарської продукції. 

За спеціальністю 202 Захист і карантин рослин буде продовжу-

ватися підготовка фахівців, здатних до високопрофесійного вирішення 

виробничих питань рентабельного і екологічно безпечного захисту 

сільськогосподарських, лікарських, декоративних культур, лісових 

насаджень тощо від шкідливих організмів. 

У процесі навчання за спеціальністю 203 Садівництво та 

виноградарство у здобувачі вищої освіти буде формуватися професійний 

підхід до виробничих питань рентабельного й екологічно безпечного 

вирощування плодових, овочевих культур і винограду з використанням 

сучасних технологій. 

Важливим напрямком забезпечення програмних результатів навчання 

та формування якісних фахових компетентностей у майбутніх фахівців є 

тісний взаємозв'язок наукових досліджень, навчального процесу та 

виробництва.  

Робота кафедри генетики, селекції та захисту рослин буде направлена 

на формування у здобувачів вищої освіти відповідних знань, умінь та 

навичок для професійної діяльності, спрямованих на вирішення комплексних 

завдань з організації і технології виробництва високоякісної екологічно 

безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого 

природокористування через теоретичне та практичне навчання, а також на 
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участь у системі регіонального підвищення кваліфікації фахівців агроно-

мічного напряму в частині наукового супроводження інноваційних проектів. 

Випускники кафедри генетики, селекції та захисту рослин зможуть 

успішно працевлаштовуватися: 

 головними та провідними спеціалістами сучасних 

сільськогосподарських підприємств – агрохолдингів, приватних 

аграрних фірм, фермерських господарств тощо; 

 провідними фахівцями-консультантами сільськогосподарського 

виробництва з вирощування, переробки та зберігання продукції 

рослинництва, плодівництва, овочівництва та виноградарства; 

 головними та провідними консультантами в сучасних фірмах – 

світових лідерах з забезпечення сільськогосподарського виробництва 

засобами захисту рослин і мінеральними добривами; 

 державними інспекторами та провідними спеціалістами у 

фітосанітарній службі України, на митницях, у лабораторіях 

(агрохімлабораторії, біотехнологічні, карантинні), у насіннєвих 

інспекціях, на сортовипробувальних станціях; 

 науковими співробітниками у науково-дослідних інститутах, 

викладачами у навчальних закладах. 

      При формуванні стратегії розвитку кафедри генетики, селекції та захисту 

рослин на 2020-2025 рр., як одного із структурних підрозділів факультету 

агротехнологій і екології Львівського національного аграрного університету, 

враховані вимоги існуючої державної нормативної бази, зокрема Законів 

України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту Львівського НАУ, 

стратегії його розвитку на 2020-2025 рр. та стратегії розвитку на цей період 

факультету агротехнологій і екології.  

Основними завданнями  стратегії розвитку кафедри генетики, селекції 

та захисту рослин на 2021-2025 рр.» є: 

1. Профорієнтаційна робота та її напрямки. 

2. Підвищення якості навчального процесу. 

3. Розвиток науково-інноваційної діяльності. 

4. Підвищення кадрового потенціалу. 

5. Поглиблення інтернаціоналізації діяльності кафедри. 

6. Розвиток студентського самоврядування та покращення виховної 

роботи зі студентами. 

7. Поліпшення матеріально-технічної бази. 

Перспективним  планом   реалізації концепції   розвитку кафедри 

генетики, селекції та захисту рослин на 2021-2025 рр. передбачено наступне: 
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2. ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН  

реалізації концепції   розвитку кафедри генетики, селекції та захисту 

рослин  Львівського національного аграрного університету  

на 2021-2025 рр. 

№ 

з/п Зміст заходу 
Відповідальний(ні) за 

виконання 

Етапи 

вико-

нання 

1. Профорієнтаційна робота та її напрямки  

1.1 Вдосконалення форм і методів 

ведення профорієнтаційної роботи із 

формування контингенту студентів 

на спеціальності факультету. 

     Основними напрямками роботи 

викладачів кафедри у цьому 

напрямку будуть: 

 організація і проведення пред-

метних олімпіад з біології та 

хімії (спільно з кафедрою 

еколо-гії) з метою відбору 

найбільш здібних учнів ЗОШ 

західного регіону для навчання 

у  ЛНАУ на агрономічному і 

екологічно-му напрямах 

підготовки; 

 співпраця з обласними асоціа-

ціями  фермерів західного регі-

ону щодо цільового направ-

лення вступників на спеціаль-

ності факультету; 

 регулярна участь викладачів ка-

федри у профорієнтаційних 

заходах, які проводяться Голов-

ними управлінням освіти і 

науки облдержадміністрацій і 

районними відділами освіти 

західного регіону України; 

 посилення реклами спеціаль-

ностей факультету шляхом 

постійної участі науково-педа-

гогічних працівників кафедри у 

"Ярмарках професій" у різних 

районах і областях: 

усі науково-

педагогічні 

працівники  

кафедри 

2021-

2025 
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 використання обласної і район-

ної періодичної преси, а за 

можливості - студій регіональ-

ного телебачення для популя-

ризації і характеристики спеціа-

льностей факультету; 

 участь в оновленні і випуску 

рекламних матеріалів, що ак-

центують увагу на привабли-

вості і перспективності спеціа-

льностей факультету;  

 традиційні поїздки професорсь-

ко-викладацького складу кафе-

дри на зустрічі і проведення 

профорієнтаційної роботи з 

учнями випускних класів 

сільських середніх шкіл різних 

районів і областей; 

 профорієнтаційна робота з 

керівниками і головними спеці-

алістами фітосанітарних служб 

при проходженні ними 

навчання на курсах підвищення 

кваліфікації у Львівському 

НАУ; 

 проведення профорієнтаційної 

роботи випускниками кафедри, 

які займають керівні посади у 

відомих агрофірмах і фірмах-

реалізаторах засобів захисту 

рослин та насіння; 

 використання можливостей 

сучасних електронних засобів 

комунікації; 

 залучення студентів-дипломни-

ків кафедри для проведення 

профорієнтаційної роботи за 

місцем проживання і при 

проходженні ними виробничих 

і переддипломної практик. 

1.2 Проведення регулярних маркетинго-

вих досліджень ринків праці випуск-

ників, рівня винагороди молодих 

фахівців з метою ефективного спри-

усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-

2025 
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яння працевлаштуванню та 

кар’єрному зростанні випускників 

спеціальностей «Агрономія», «Захист 

і карантин рослин» 

1.3 Налагодження зворотного зв’язку  з 

випускниками та організаціями-робо-

тодавцями з метою коригування 

змісту освітніх програм, окремих 

навчальних дисциплін 

усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

2021-

2025 

2. Підвищення якості освітнього процесу 

2.1 Забезпечення регулярного оновлення 

змісту освітніх програм, підвищення 

їх якості у відповідності із національ-

ними, європейськими та світовими 

тенденціями розвитку аграрного 

виробництва. Порівняння освітніх 

програм з кращими національними і 

світовими аналогами, використання 

кращого досвіду. 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

2021-

2025 

2.2 Оновлення змісту навчальних  

дисциплін з урахуванням переліку 

і змісту загальних та професійних  

компетентностей, що формуються  

при підготовці фахівців ОС 

«Бакалавр», «Магістр» 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

2021-

2025 

2.3 Впровадження перспективних техно-

логій навчання з широким викорис-

танням можливостей сучасних елек-

тронних ресурсів комунікації та 

інформації, розширення сегменту 

дуального та індивідуального 

навчання 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

2021-

2025 

2.4 Розширення та всемірне сприяння 

мобільності студентів-дипломників 

та науково-педагогічних працівників 

кафедри. Отримання студентами 

подвійних дипломів. 

деканат 

завідувач кафедри 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

2021-

2025 

2.5 Залучення до викладання фахових, 

професійно орієнтованих дисциплін 

кращих випускників-практиків 

аграрного виробництва з високим 

іміджем та рівнем професіоналізму 

деканат 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

 

2021-

2025 
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1 2 3 4 

2.6 Розширення практики вибору 

студентами навчальних дисциплін і 

курсів, забезпечення їх у цьому 

належною інформаційною та 

методичною підтримкою 

деканат 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

 

2021-

2025 

2.7 Посилення дослідницької компонен-

ти у навчальних програмах підготов-

ки фахівців освітнього ступеня 

«Магістр», «Доктор філософії» 

спеціальностей «Агрономія», «Захист 

і карантин рослин» 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

 

2021-

2025 

2.8 Посилення контролю за якістю 

навчально-методичної літератури, що 

видається на кафедрі, її відповідністю 

вимогам ринку праці, наявністю та 

своєчасністю оновлення  методичних, 

видань, фахових програм, тестових 

завдань.  

деканат 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

 

2021-

2025 

2.9 Підготовити і видати навчальний 

посібник «Екологічні основи 

захисту рослин» 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

 

2021 

2. 

10 
Підготовити і видати навчальний 

посібник «Методика наукових 

досліджень в агрономії.» 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

 

2021 

2. 

11 

Підготовити і видати навчальний 

посібник «Генетика». Вид. 2-ге, доп. 

і перероб. 

в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

 

2022 

2. 

12 

Підготовити і видати навчальний 

посібник «Загальна фітопатологія» 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

2023 

2. 

13 

Підготовити і видати навчальний 

посібник «Насінництво і 

насіннєзнавство» 

доц.. Андрушко О.М. 

. 

 

2023 

2. 

14 

Підготовити і видати навчальний 

посібник «Сільськогосподарська 

фітопатологія» 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

 

2024 

2. 

15 

Підготовити і видати навчальний 

посібник «Інтегрований захист 

рослин» 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

 

2025 

2. 

16 

Підготовка та укладення нових довго-

строкових договорів про співпрацю з 

підприємствами, установами та 

організаціями аграрного профілю, як 

деканат 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

2021-

2025 
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баз практики та майбутніх 

роботодавців для здобувачів вищої 

освіти спеціальностей «Агрономія», 

«Захист і карантин рослин» 

 

2. 

17 

Якісне поліпшення сайту кафедри, 

відкриття особистих сторінок  усіх 

викладачів, їх електронної пошти, 

більш оперативне інформування про  

кафедральні заходи, події, 

досягнення, формування 

електронного порт фоліо НПП. 

Обов’язкове використання всіма 

викладачами кафедри електронних 

засобів комунікації та  візуалізації. 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

2. 

18 

 Якісне забезпечення  підготовки сту-

дентів до участі та результативному 

їх виступі у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад: 

 предметна олімпіада з біології; 

 предметна олімпіада із захисту 

рослин; 

 фахова олімпіада з агрономії. 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

 

2021-

2025 

3. Розвиток науково-інноваційної діяльності 

3.1 Активізація роботи кафедри у нап-

рямку виконання науково-дослідних 

робіт на  основі бюджетного і 

позабюджетного фінансування, 

участь у грантах і міжнародних 

програмах наукових досліджень 

 в.о. проф.Завірюха ПД 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

3.2   Виконання досліджень на замовлен-

ня виробництва з госпдоговірної 

тематики «Моніторинг шкідливих 

видів у посівах основних сільськогос-

подарських культур та розробка 

економічно доцільних і екологічно 

безпечних систем захисту рослин». 

Замовники: агрохолдинги; ТзОВ 

західного регіону; приватні с.-г. 

підприємства; фермерські г-ва. 

в .о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2022 

3.3 Інтеграція інтелектуальних ресурсів 

кафедри на проведення прикладних 

 в.о. проф.Завірюха П. 

доц. Косилович Г.О. 

2021-

2025 
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досліджень з біотехнології, генетики, 

селекції, захисту рослин із 

подальшим їх впровадженням у 

наукову, освітню, виробничу та інші 

види діяльності, 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

3.4 Забезпечення подальшого ведення 

робіт з прикладної селекції картоплі. 

Виведення і передача у Державне 

сортовипробування нового сорту 

картоплі столового використання з 

високою адаптивною здатністю до 

стресових біотичних та абіотичних 

факторів 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

ст. викл. Дудар О.О. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

лаб. Коновалюк М.Г. 

лаб. Павлечко М.В. 

лаб. Кошель Г.Я. 

2022 

3.5 Проведення організаційних заходів та 

підвищення наукового рівня  публіка-

цій статей викладачами кафедри з 

метою сприяння включенню серії 

вісника Львівського НАУ «Агроно-

мія» до наукометричних баз  Scopus 

та Web of Science 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

 

2021-

2025 

3.6 Організація та проведення Міжнарод-

ної науково-практичної інтернет-

кон-ференції «Селекція рослин ХХІ 

століття; виклики, інновації, 

перспективи», присвяченої 120-

річчю заснування кафедри 

усі науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри,  

допоміжний  

персонал 

2021 

3.7 Укладання угоди про наукову 

співпрацю кафедри з Інспекцією 

захисту рослин і насінництва 

Люблінського воєводства (Республіка 

Польща). Проведення спільних 

наукових досліджень, наукового 

стажування викладачів за кордоном. 

деканат 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

 

2021 

3.8 Видання монографічної літератури  

за результатами виконання науково-

дослідних робіт науково-педагогіч-

ними працівниками  кафедри 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

2020 

4. Підвищення кадрового потенціалу 

4.1 Підвищення мовних компетентностей 

науково-педагогічних працівників 

кафедри 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта Г.М. 

2021-

2025 
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1 2 3 4 

4.2 Зміцнення кадрового потенціалу 

кафедри через оголошення конкурсу 

на ст. викладача (в.о. доцента) 

кафедри, кандидата біологічних або 

с.-г. наук  (спеціальностей «Селекція 

і насінництво», «Фітопатологія», 

«Ентомологія», «Захист рослин») 

конкурсна комісія, 

деканат 

2021 

4.3 Підготовка і захист докторської 

дисертації 

доц. Голячук Ю.С. 

 

2024 

4.4 Підвищення педагогічної кваліфіка-

ції, присвоєння вченого звання 

доцента викладачам  кафедри    

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

  ст. викл. Корпіта Г.М. 

2021 

2024 

4.5 Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників кафедри 

шляхом 6-ти місячного стажування у 

зарубіжних навчальних закладах 

(наукових установах, організаціях) за 

спорідненими спеціальностями 

в.о. проф. Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

2021 

 

2021 

2022 

2021 

4.6 Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників шляхом 

місячного стажування у вітчизняних 

навчальних закладах (навчальна 

дисципліна «Фізіологія рослин») 

 ст. викл. Корпіта Г.М. 

(каф. фізіології рослин 

Львівського націон.  

у-ту ім. Івана Франка) 

2021 

5. Поглиблення інтернаціоналізації діяльності кафедри 

5.1 Налагодження нових професійних 

зв’язків  у сфері навчальної і науково-

дослідної роботи з освітніми та нау-

ковими установами спорідненого 

профілю Європи і світу та провідни-

ми компаніями – світовими і вітчиз-

няними лідерами з виробництва ЗЗР 

в.о. проф. Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

2021-

2025 

5.2 Формування спільних магістерських 

програм, аспірантських програм 

PhD з іноземними університетами-

партнерами, спільне отримання 

грантів на виконання міжнародних 

магістерських програм 

деканат 

в.о. проф. Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

 

2021-

2025 

5.3 Залучення вчених, фахівців зарубіж-

них університетів з метою проведен-

ня європейських курсів, лекцій та  

майстер-класів для здобувачів вищої 

освіти спеціальностей«Агрономія», 

деканат 

в.о. проф. Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

2021-

2025 
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«Захист і карантин рослин»   

5.4 Поширення участі НПП кафедри  у 

роботі редакційних колегій наукових 

збірників закордонних університетів і 

наукових установ. 

в.о. проф. Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

2021-

2025 

5.5 Проведення спільних наукових дос-

ліджень із закордонними партнерами 

та вдосконалення практики проведен-

ня міжнародних нарад, семінарів, 

симпозіумів і конференцій. 

деканат 

в.о. проф. Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

2021-

2025 

5.6 Проведення заходів, спрямованих на 

підвищення викладачами кафедри і 

студентами рівня знань англійської 

мови, достатнього для участі в 

міжнародних навчальних  

та наукових програмах. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

6. Розвиток студентського самоврядування та покращення  

виховної роботи зі студентами 

6.1 Проведення виховної роботи зі 

студентами у контексті формування у 

них високих моральних якостей, 

підготовки гармонійно розвиненої, 

суспільно активної особистості, 

плекання патріотизму та поваги до  

держави. 

в .о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

6.2 Сприяння розвитку на факультеті 

студентського самоврядування, вияв-

лення в студентському середовищі 

потенційних лідерів-організаторів та 

їх залучення до роботи в органах сту-

дентського самоврядування факуль-

тету, університету.  

в .о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

6.3 Активізація співпраці кафедри з орга-

нами студентського самоврядування 

факультету, направленої на 

ефективне вирішення питань 

навчання, виховання, організації 

дозвілля студентів 

в .о. проф.Завірюха П. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

6.4 Допомога студентському активу, 

самоврядній організації «Основа» 

факультету в організації і  проведенні 

в .о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

2021-

2025 
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просвітницьких, науково-інновацій-

них, виховних, культурно-масових, 

спортивних заходів за участю 

студентів факультету. Забезпечення 

всебічної підтримки викладачами 

кафедри студентських ініціатив, 

спрямованих на гармонійний 

розвиток студентської молоді, 

розвиток особистості. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. викл. Корпіта 

Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

6.5 Вдосконалення форм і методів 

ведення виховної роботи 

викладачами кафедри – керівниками-

наставниками академічних груп. 

Спрямування їх роботи на виховання 

у студентів національної свідомості 

та патріотизму на сучасному етапі 

державотворення; громадської 

активності, дотримання культури 

поведінки в університеті та поза його 

межами.  

керівники- 

наставники 

академічних груп 

кафедри 

2021-

2025 

6.6 Використання спеціальних 

педагогічних і психологічних  

методів роботи кураторів з соціально-

незахищеними категоріями студентів 

(сироти, інваліди, студенти з 

багатодітних та малозабезпечених 

сімей, переселенці). 

керівники- 

наставники 

академічних груп 

кафедри 

2021-

2025 

6.7 Забезпечення науково-педагогічними 

працівниками кафедри індивідуаль-

ного підходу до виховання студентів, 

вплив особистості викладача на 

формування самосвідомості 

здобувача вищої освіти університету. 

в .о. проф.Завірюха 

П.Д. 

доц. Косилович Г.О. 

доц. Голячук Ю.С. 

доц.. Андрушко О.М. 

в.о. доц. Тригуба І.Л. 

ст. вик. Корпіта Г.М. 

ст. викл. Дудар О.О. 

2021-

2025 

7. Поліпшення матеріально-технічної бази 

7.1 Завершення облаштування кафедра-

льної навчально-наукової лабораторії 

із сортознавства, насінництва і 

насіннєзнавства 

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

ас. Кулініч І.В. 

вересень-

жовтень 

2020 

7.2 Придбання і встановлення  

мультимедійної техніки у навчальній 

лабораторії фітопатології (кім. 208А) 

деканат  

 в.о. проф.Завірюха 

П.Д. 

2020-

2021 




