
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ  

кафедри агрохімії та ґрунтознавства на 2020-2025 роки 

 

Мета функціонування кафедри – забезпечити набуття 
компетентностей та навичок студентів-бакалаврів і магістрів згідно ОПП 
«Агрономія», «Садівництво та виноградарство» і «Захист і карантин 
рослин» в частині теоретичної підготовки, надбання вмінь і навичок 
застосування засобів і технологічних прийомів агрономічної хімії у 
вирощуванні агрокультур та вмінь і практичних навичок керуванням 
родючістю ґрунтів, їх збереження та поліпшення. 

Завдання кафедри – реалізувати у повному обсязі і на високому 
навчально-методичному і науковому рівні навчальні плани з підготовки 
бакалаврів, магістрів і докторів філософії за відповідними 
спеціальностями, а також підвищувати професійний рівень викладачів , 
стимулювати їх громадську активність. 

ПЛАН 
заходів для реалізації концепції розвитку кафедри 

агрохімії та ґрунтознавства на 2020-2025 роки 

№ 

п/ 

п 

Зміст запланованих заходів 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Підвищення якості навчального процесу 

1 Забезпечення простійного оновлення 

навчально-методичних комплексів згідно 

навчальних планів 

Постійно Зав. каф., 

викладачі 

2 Забезпечення публічності інформації про 

освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

Постійно Зав. каф., 

викладачі 

3 Забезпечення ефективної системи 

запобігання та виявлення плагіату 

Постійно Зав. каф., 

викладачі 
4 Підготувати і подати до друку посібники: 

 - Агрогрунтознавство 

2025 р. Гнатів П.С., 

Лагуш Н.І., 

Гаськевич О.В. 
5 Видання і розміщення на сайті курсів лекцій 

з планових дисциплін 

2021-2025 

рр. 

Іванюк В.Я., 

Полюхович 

М.М.,  

Пархуць Б.І. 
6 Посилення двохсторонніх зв’язків із 

закладами освіти І-ІІ рівнів акредитації у 

рамках проведення довузівської підготовки 

кращих випускників технікумів і коледжів 

Постійно Зав. кафедри, 

викладачі 



7 Постійно доповнювати методичну 

інформацію для студентів новими 

матеріалами, виготовити нові навчальні 

стенди, ілюстративні таблиці, 

демонстраційні матеріали для ТЗН з метою 

покращення якості навчального процесу. 

Упрод. 

2020-2025 

рр. 

Викладачі 

8 Регулярно переглядати тематику виконання 

дипломних робіт студентами, з урахуванням 

специфіки с.-г. виробництва у господарствах 

різних форм власності; максимально 

наблизити її до потреб виробництва 

Постійно Зав. кафедрою, 

викладачі 

Розвиток науково-іноваційної діяльності 

9 Відкрити нові філії кафедри у науково- 

дослідних установах з можливістю 

проведення в них лабораторно-практичних 

занять, проходження студентами навчальних 

і виробничих практик, проведення спільних 

наукових досліджень 

2020-2025 

рр. 

Зав. кафедри 

10 Продовжити виконання досліджень з 

комплексної наукової теми факультету 

(державна реєстрація №0100Ш02334) в 

рамках тематики кафедри «Системи 

управління родючістю опідзолених ґрунтів в 

агроценозах Західного Лісостепу України» 

Постійно, 

до 2025 р. 

Зав. каф., 

наукові 

керівники 

розділів 

11 Розширити тематику і обсяги 

госпдоговірних робіт 

Протягом 

2020-2025 

рр. 

Зав. каф. 

12 Забезпечити підготовку кожним викладачем 

не менше 3 публікацій у щорічно у фахових 

наукових виданнях 

Щорічно Викладачі 

13 Підготовити наукові статті працівників 

кафедри для публікації у закордонних 

міжнародних виданнях (не менше 2 на 

кафедру) 

Щорічно Викладачі 

14 Активізувати участь працівників кафедри в 

роботі дорадчої служби Львівського НАУ, 

рекламі наукових здобутків кафедри та 

пошуку замовників наукової продукції 

Постійно Зав. кафедри, 

викладачі 

15 Запровадити наукові розробки науковців 

кафедри: 

-  - науково-обгрунтовану систему удобрення 

культур в польовій сівозміні; 

-  - систему боротьби з бур’янами 

Щорічно Зав. кафедри, 

викладачі 



 

Підвищення кадрового потенціалу 

18 Захист докторської дисертації (Іванюк В.Я.) 2025 р. Зав. каф. 

19 Захист кандидатської дисертації (Шестак В.Г.) 2024 р. Зав. каф. 
20 Пройти планове стажування аспірантам і 

викладачам кафедри 

Постійно Зав. каф., 

викладачі 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

16 Укласти угоди про співробітництво із 

відповідними кафедрами та структурними 

підрозділами зарубіжних партнерів ЛНАУ, 

зокрема Варшавським університетом 

сільського господарства (SGGW) 

2022-2025 

рр. 

Зав. каф. 

17 Брати участь у Міжнародних науково- 

теоретичних конференціях і семінарах, які 

проводяться за кордоном 

Щорічно Відповідно до 

запрошень 

Виховна робота 
21 Обговорення роботи кураторів на зборах 

кафедри 

Регулярно Зав. каф., 

викладачі 
22 Забезпечити регулярне проведення 

спортивних змагань на першість груп, курсу, 

факультету 

Регулярно Викладачі 

23 Організація культурно-мистецьких заходів, 

залучення студентів до волонтерської роботи 

Регулярно Викладачі 

Поліпшення матеріальної бази 

24 Забезпечення наявності необхідних 

матеріальних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у т. ч. самостійної роботи 

студентів, за кожною освітньою програмою 

Постійно Зав. каф., 

викладачі 

 

25 Провести поточний ремонт аудиторій і 

кабінетів та провести їх облаштування згідно 

вимог навчального процесу 

Постійно Комендант, 

викладачі, 

лаборанти 
26 Забезпечувати щорічну якісну підготовку 

приміщень кафедр до нового навчального 

року 

Щорічно Зав. каф., 

лаборанти. 

27 Придбати дистилятор ДЕ 25 СПБ 2020 р. Зав. каф. 

28 Придбати спектрофотометр ЦЬАВ 101 2021 р. Зав. каф. 

29 Придбати шафу сушильна СНОЛ 75/400 2022 р. Зав. каф. 

30 Придбати йоноселективні електроди для 

визначення нітратів 

2021 р. Зав. каф. 


