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КОНЦЕПЦІЯ   

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У 

ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ   
 

Головне завдання Концепції 
 
Головним завданням концепції є визначення основних стратегічних 

напрямів, засад та принципів, реалізація яких сприятиме виконанню 
державної програми щодо створення сучасного кадрового потенціалу у 
сільському господарстві та його ефективного використання. 

Реалізація Концепції має за мету визначення, розробку та 
запровадження конкретних механізмів щодо удосконалення системи 
підготовки кадрів для села, створення умов для закріплення їх на 
виробництві, професійного зростання та кар’єрного росту фахівців. 

 
1. Загальні засади 

 
Сільське господарство є однією із провідних галузей агропромислового 

виробництва, від ефективної діяльності якого залежить продовольча безпека 
держави, соціальний стан суспільства, його рівень розвитку та майбутнє 
нації. 

З огляду на стан розвитку сільського господарства, запровадження 
нових форм господарювання на основі приватної власності на землю і майно, 
відродження ефективного власника на селі, виникають певні проблеми, які 
потребують вирішення на державному рівні шляхом безумовного виконання 
прийнятих та розробки нових законів України та відповідних нормативно-
правових актів. 

Перш за все це стосується: 
- розвитку обслуговуючих підгалузей виробництва; 
- зміцнення матеріально-технічної бази; 
- створення додаткових робочих місць; 
- раціонального розміщення трудових ресурсів; 
- вдосконалення системи організації та оплати праці; 
- впровадження інноваційного та наукового забезпечення; 



 3 

- розвитку сільської поселенської мережі; 
- відродження соціальної сфери села; 
- посилення профорієнтаційної роботи в сільських загальноосвітніх 

школах; 
- впорядкування структури університету; 
- досягнення балансу відповідності потреби у кваліфікованих кадрах 

обсягам їх підготовки; 
- системи розподілу та працевлаштування випускників; 
- розширення спектру співробітництва в галузі освіти з передовими 

країнами світу; 
- зв’язків освітніх та наукових установ з виробництвом; 
- виховання молодих фахівців, організація їх стажування, 

професійного зростання та просування по службі.  
 
Концепція має реалізовуватись за такими стратегічними напрямами: 
- підготовка сільської молоді до навчання в університеті; 
- реформування системи підготовки, перепідготовки  та підвищення 

кваліфікації кадрів сільськогосподарського виробництва; 
- створення умов для працевлаштування та закріплення молоді на 

виробництві; 
- професійне зростання та виховання сучасної української еліти. 
 

2. Підготовка сільської молоді до навчання в університеті 
 

- посилення профорієнтаційної роботи  та її систематичне 
проведення  у сільських загальноосвітніх школах району; 

- організація в університеті коротко- і довгострокових курсів до 
вузівської підготовки сільської молоді; 

- залучення сільських шкіл до складу навчально-науково- 
виробничих комплексів при університеті; 

- створення  у сільських загальноосвітніх школах мережі класів  
сільськогосподарського спрямування, із залученням  для 
викладання педагогічних  і науково-педагогічних працівників 
університету; 

- забезпечення доступності вступу до вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації для осіб із базовою середньою освітою; 

- розширення доступу сільської молоді до здобуття вищої освіти 
шляхом передбачення у правилах прийому пільг при зарахуванні 
сільської молоді, особливо тих, що мають стаж роботи в 
сільськогосподарському виробництві; 

- надання можливості для навчання студентів за двома напрямами 
підготовки або спеціальностями; 

- збереження та розширення системи квотування місць для вступу 
сільської молоді; 
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- удосконалення механізму та порядку запровадження 
довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти студентами 
університету; 

- створення бази даних (інформаційних пакетів) (телефони, 
забезпечення житлом; перелік напрямів і спеціальностей, 
академічні і професійні кваліфікації, правила прийому, вступні 
іспити, назви дисциплін, держзамовлення, контракт, плата за 
навчання тощо); 

- на базі сільських шкіл (кількістю учнів не менше 350-400) 
створення сільськогосподарських ліцеїв, гімназій, де окремі 
навчальні заняття (не менше 5%) проводили б педагогічні та 
науково-педагогічні працівники університету із обов’язковим 
виконанням профорієнтаційної роботи та спонсорської допомоги у 
придбання комп’ютерної техніки, лабораторного обладнання та 
приладів. 

 
3. Реформування системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів сільськогосподарського 
виробництва 

 
- вважати стратегічним напрямом роботи створення регіонального 

університетського центру за галузево-територіальним принципом із 
включенням до складу агарних навчальних закладів І-ІІ рівні в 
акредитації, закладів професійно-технічної освіти та окремих 
науково-дослідних установ регіону; 

- реалізація ступеневої системи підготовки і націй основі підвищення 
мотивації для здобуття аграрної освіти; 

- впровадження сучасних інноваційних технологій в організацію 
навчально-виховного процесу, удосконалення змісту, форми і 
методів підготовки фахівців, інтеграція у міжнародні освітні 
системи; 

- впровадження в університеті моніторингу знань та умінь з 
іноземної мови, сучасних інформаційних технологій, спілкування в 
колективі; 

- запровадження моніторингу індивідуальних завдань із кожної 
навчальної дисципліни; 

- запровадження кредитно-модульної системи навчання; 
створення навчально-науково-виробничих комплексів, відкриття 
безпосередньо на виробництві філій кафедр, проведення на їх базі 
виробничої практики; 

- удосконалення системи відбору талановитої студентської молоді 
для організації поглибленої підготовки, стажування, в т.ч. за 
кордоном, з метою формування кадрового резерву на посаду 
менеджерів; 
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- внесення пропозиції Міністерству освіти та науки щодо збільшення 
обсягів фінансування цільового пільгового кредитування для 
здобуття вищої освіти та упорядкування механізму його отримання; 

- підтримка діяльності існуючих та створення нових регіональних 
центрів практичної підготовки, забезпечення їх сучасною 
сільськогосподарською технікою та обладнанням; 

- розширення спектру спеціальностей і спеціалізацій, за якими 
здійснюється підготовка фахівців, адаптація його до європейських  і 
міжнародних норм та стандартів; 

- розширення мережі інформаційно-консультативних та дорадчих 
центрів, залучення до роботи в них педагогічних та науково-
педагогічних працівників університету; 

- збереження навчально-дослідних господарств і землекористування, 
забезпечення їх функціонування та здійснення в них наукових 
досліджень із селекції і у рослинництві та тваринництві; 

- формування мережі баз практик у провідних реформованих 
господарствах;  

- співпраця з регіональними органами влади щодо підвищення ролі 
та авторитету університету, поліпшення якості підготовки 
спеціалістів АПК, зміцнення їх навчально-матеріальної бази, 
надання підтримки навчально-дослідним господарствам;  

- активізація роботи педагогічних та науково-педагогічних 
працівників на розробку та видання підручників, посібників, лекцій, 
методичного забезпечення самостійної підготовки студентів в 
електронному вигляді із гарантуванням захисту авторських прав, 
впровадження дистанційної форми навчання; 

- розширення тематики прикладних досліджень за рахунок коштів 
державного бюджету; 

- підготовка відповідних пропозицій до органів законодавчої влади 
щодо підпорядкування університету деяких науково-дослідних 
установ для покращення кадрового потенціалу, поліпшення 
наукової роботи та зміцнення матеріально-технічної бази 
університету; 

- здійснення заходів щодо розвитку післядипломної освіти та 
запровадження дистанційної форми навчання. 

 
4. Створення умов для працевлаштування та закріплення молоді 

на виробництві 
 

Посилити соціальну спрямованість функціонування агарної сфери, у 
зв’язку з чим: 

- законодавчо забезпечити державне замовлення від обласних, 
районних та сільських адміністрацій на підготовку фахівців для 
аграрної галузі та їх гарантоване працевлаштування, передбачити 
для них безвідсоткові кредити на придбання житла та транспорту; 
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- врегулювати питання участі роботодавців у підготовці фахівців 
(наданні місць практик студентам університету, відкритті філій на 
виробництві, зацікавленість у працевлаштуванні, наданні 
податкових пільги тощо); 

- визначати рейтинг випускників за європейською шкалою 
оцінювання ECTS;  

- проводити моніторинг долі випускників у номінації “А” – 
“відмінники”, запрошуючи їх в аспірантуру, а також для виконання 
наукової, педагогічної та науково-педагогічної роботи; 

- в основу оцінювання роботи педагогічних та науково-педагогічних 
працівників університету покласти якість вищої освіти випускника; 

- розробити Положення про стажування за кордоном, у якому 
передбачити гласність, прозорість і доступність стажування; вікові 
та посадові обмеження; врахування наукового ступеня, наукового 
звання тощо.  

   

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА 
ЕКОЛОГІЇ 

 
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної економіки 

в агропромисловому комплексі та розвиток державної і приватної форм 
господарювання в Україні вимагають відповідного кадрового забезпечення і 
суттєвих змін у підготовці фахівців аграрного профілю для роботи у таких 
умовах. 

При формуванні на перспективу (2010-2020 p.p.) концепції розвитку 
факультету агротехнологій і екології, який є одним із структурних 
підрозділів Львівського національного аграрного університету, враховані 
вимоги існуючої державної нормативної бази – Законів України, Указів 
Президента України і Постанов Кабміну щодо вищої освіти. 

Основні положення, які внесені до “Концепції розвитку факультету 
агротехнологій та екології на період 2010-2020 p.p.” спрямовані на: 

• вдосконалення профорієнтаційної роботи на факультеті; 
• забезпечення якості надання освітніх послуг; 
• подальше здійснення заходів щодо організації навчального процесу 

за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської 
декларації; 

• вдосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін: 
• вдосконалення професійної майстерності науково-педагогічних 

працівників факультету; 
• вдосконалення системи контролю оцінювання знань студентів; 
• підвищення якості практичної підготовки студентів; 
• вдосконалення виховної роботи на факультеті; 
• розширення міжнародних зв’язків і співпраці із за кордонними 

партнерами щодо виконання спільних дидактичних і наукових проектів. 
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Місія факультету агротехнологій і екології Львівського національного 

аграрного університету: 
• концентрувати зусилля з підготовки фахівців у галузі агрономії, 

плодівництва, овочівництва, виноградарства, охорони навколишнього 
природного середовища на основі ефективної організації проведення 
навчальної і методичної роботи, виконання наукових досліджень, 
підвищення професійного рівня кадрового складу; 

• стати базовим факультетом у системі регіонального підвищення 
кваліфікації фахівців агрономічного і екологічного напряму в частині 
наукового супроводження інноваційних проектів. 
 

1. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
 

Стратегічна мета 
 

Забезпечити щорічний набір студентів на спеціальності факультету 
згідно державного замовлення на фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів та ліцензованою обсягу. Відкрити нові спеціальності, які мають попит 
на ринку праці.  

 
Основні завдання та їх реалізація 

У відповідності до “Цільової програми формування кадрового 
потенціалу в сільськогосподарському виробництві на 2010-2020 роки” (Київ. 
2010) підготовка кадрів вищої агрономічної та екологічної кваліфікації 
залишається актуальною і надалі. 

Львівський національний аграрний університет є єдиним вищим 
навчальним закладом, який готує кадри вчених-агрономів для цілого 
Західного регіону України – Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської. 
Львівської, Тернопільської, Рівненської і Чернівецької областей. На 
перспективу факультет агротехнологій та екології і надалі залишається 
центром вищої а г р о н о м і ч н о ї  освіти на заході України. 

Фахівці-випускники спеціальності “Агрономія” Львівського НАУ 
знають технологічні та агротехнічні особливості вирощування високих 
врожаїв сільськогосподарських культур у господарствах державної і 
приватної форм власності. Вони вміють ефективно застосовувати 
енергоощадні екологічно чисті технології вирощування польових культур, 
раціональну структуру посівних площ, заходи сортової агротехніки, системи 
сівозмін, обробітку ґрунту, збалансованого удобрення, меліорації, 
збереження і підвищення біологічної родючості ґрунтів – найбільшого 
“живого” скарбу нашої держави. Фахівці-агрономи знають біологічні 
особливості різних сільськогосподарських культур, сортові ресурси рослин 
та способи їх раціонального використання, методи виведення нових сортів 
різних с.-г. рослий, теоретичні і практичні засади насінництва, основні види 
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хвороб, шкідників і бур’янів рослин та найефективніші методи боротьби з 
ними, і в першу чергу біологічні. 

Фахівці спеціальності “Плодоовочівництво та виноградарство” знають 
особливості вирощування, зберігання, переробки і реалізації плодової, 
ягідної, овочевої продукції і винограду, вирощування садивною матеріалу 
різних видів плодово-ягідних культур і винограду. Вони вміють проектувати 
і закладати сади, доглядати за ними; добирати найкращі сорти і підщепи, 
проводити різні види щеплень, формувати крони різного типу на плодових 
деревах; вирощувати високі врожаї овочевих культур у відкритому і 
закритому ґрунті. Агрономи-плодівники є фахівцями у галузі декоративного 
садівництва, вирощування рідкісних плодово-ягідних культур, промислового 
і любительського квітникарства; фахівцями з формування квіткових 
композицій, озеленення територій, окремих садиб і офісів, їх фітодизайну, 
трав’яних газонів.  

Інженери-екологи як випускники спеціальності “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування” є 
фахівцями у галузі охорони навколишнього природного середовища і 
раціонального використання природних ресурсів. Вони забезпечують 
розробку та аналіз екологічних і агроекологічних паспортів, проводять 
екологічну експертизу ґрунту, води, рослин, агротехнологій у сільському 
господарстві, здатні контролювати і забезпечувати природоохоронну 
діяльність місцевих рад та їх органів, стан виробництва і застосування у 
сільському господарстві пестицидів, водопостачання і раціонального 
використання водних ресурсів, екологічний стан митниць і митних 
переходів, національних і біосферних заповідників, заказників, парків тощо. 

З урахуванням структурних змін, які пройшли як у сфері 
агропромислового виробництва, так і на ринку праці, на перспективу фахівці 
агрономічного профілю знаходитимуть своє використання у реформованих 
колективних сільськогосподарських підприємствах, агроформуваннях різних 
форм власності, селянських (фермерських) господарствах, науково-дослідних 
закладах аграрного профілю (сортодільницях, сортовипробовувальних 
станціях, інститутах), керівних державних і сільськогосподарських органах, 
державних службах (карантину рослин, станцій захисту рослин, контрольно-
насіннєвих лабораторій і станцій тощо). 

 Частина випускників факультету працюватиме в системі освіти 
(вчителі-біологи, трудового навчання, загальної екології), у закладах 
професійної освіти (училищах і ліцеях), закладах вищої аграрної освіти І-ІІ 
рівня (технікуми, коледжі) і ІІІ-ІУ рівня акредитації (інститути, 
університети). 

Формування контингенту студентів залишатиметься одним із 
стратегічних щорічних завдань колективу факультету, оскільки з ним 
пов’язане існування та функціонування факультету як структурного 
підрозділу університету. 

Для забезпечення необхідного конкурсною набору та ліцензованого 
обсягу на спеціальності факультету – “Агрономія”, “Плодоовочівництво і 
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виноградарство”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування” науково-педагогічними працівниками і 
допоміжним персоналом буде проводитися профорієнтаційна робота із 
випускниками загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійних училищ, 
профільних технікумів і коледжів. Основними напрямами професійної 
орієнтації, в першу чергу сільської молоді, будуть: 

• організація профільних спеціалізованих ліцейних класів в різних 
областях Західної України (зоні діяльності Львівського НАУ) з відповідною 
профорієнтаційною і довузівською підготовкою молоді; 

• читання викладачами факультету спеціалізованих курсів у 
профільних ліцеях і класах природничого спрямування (“Основи фізіології 
рослин”, “Основи сільськогосподарської біотехнології рослин”); 

• організація і проведення предметних олімпіад з біології та хімії з 
метою відбору найбільш здібних учнів для навчання на напрямах підготовки 
“Агрономія” та “Екологія”; 

• організація і здійснення довготермінової довузівської підготовки 
вступників для успішної здачі ними зовнішнього незалежного оцінювання; 

• співпраця з відділами кадрів обласних і районних управлінь 
сільською господарства західного регіону щодо цільового направлення 
вступників на спеціальності факультету; 

• регулярна участь викладачів факультету у профорієнтаційних 
заходах, які проводяться Головними управліннями освіти і науки 
облдержадміністрацій і районними відділами освіти Західного регіону 
України; 

• посилення реклами спеціальностей факультету шляхом постійної 
участі у “Ярмарках професій” у різних районах і областях. 

Крім цього, факультетом у контексті реалізації плану 
профорієнтаційної роботи будуть також проводитися такі заходи: 

• широко використовуватиметься обласна і районна періодична преса, 
а в окремих випадках – і можливості регіонального телебачення; 

• випускатиметься рекламний номер факультетської газети 
“АГРОінфо” з підбором матеріалів, які характеризують спеціальності 
факультету; 

• проводитимуться зустрічі професорсько-викладацького складу 
факультету з учнями випускних класів сільських середніх шкіл; 

• проводитимуться консультації і бесіди про навчальний заклад і його 
спеціальності викладачами, які виїжджають у цільові відрядження або 
перевіряють проходження виробничої (переддипломної) практики 
студентами у різних областях західної України; 

• буде проводитись профорієнтаційна робота через керівників 
сільськогосподарських підприємств різних форм власності, головних 
спеціалістів при проходженні ними навчання на факультеті заочної освіти та 
курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання 
Львівського НАУ; 
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• залучатимуться студенти старших курсів для проведення 
профорієнтаційної роботи за місцем проживання. 

Вдосконалення системи формування контингенту студентів на 
перспективу буде передбачати також і широку інтеграцію факультету 
агротехнологій та екології і спеціальних кафедр із навчальними закладами I-
II рівнів акредитації, з науковими установами і виробництвом. 

У рамках реалізації закону України “Про вищу освіту” та з метою 
забезпечення послідовності і ступінчастості в підготовці фахівців, факультет 
і надалі працюватиме із коледжами, які є у структурі Львівського НАУ як 
регіонального університетського центру. 

Схема співпраці факультету із коледжами передбачатиме проведення 
підготовки фахівців ОКР “молодший спеціаліст” за інтегрованими 
навчальними планами, узгодженими і скоординованими із факультетом. 
Кращі випускники технологічних і екологічних відділень коледжів (диплом 
“молодший спеціаліст” з відзнакою або з оцінками “4” і “5”) будуть 
отримувати вищу освіту за навчальними планами скороченого терміну 
навчання. 

 На перспективу факультет для формування контингенту студентів 
працюватиме з коледжами: 

• Золочівський коледж Львівського НАУ (Агрономія) 
• Горохівський коледж Львівського НАУ (Агрономія) 
• Вишнянський коледж Львівського НАУ (Плодоовочівництво та 

виноградарство) 
• Івано-Франківський коледж Львівського НАУ (Агрономія) 
• Стрийський коледж JІьвівського НАУ (Арономія) 
• Екологічний коледж Львіського НАУ (Екологія) 
• Мукачівський аграрний коледж (Плодоовочівництво та 

виноградарство) 
• Мирогощанський державний аграрний коледж (Агрономія) 
• Снятинський державний аграрний технікум (Агрономія) 
• Кіцманський агротехнічний коледж (Агрономія). 
• Ново-Роздільський екологічний коледж (Екологія); 
Важливим моментом підвищеної привабливості факультету 

агротехнологій та екології може бути атракційність нових спеціальностей та 
спеціалізації. Нa жаль, загальна тенденція така, що у молоді втрачається 
престижність роботи агронома, і така ситуація спостерігається у всіх країнах 
Європи. Тому в Україні потрібно вносити доповнення до паспорта 
спеціальності “Агрономія”, додавши виконання нових функцій, і зокрема 
менеджерського характеру. 

При впровадженні нових спеціальностей і спеціалізацій потрібно мати 
стовідсоткову впевненість у їх перспективності та популярності і в тому, що 
вони будуть затребувані вступниками. Враховуючи і розуміючи певну 
проблемність і непростий шлях відкриття нових спеціальностей 
факультетом, пропонується розглядати такі варіанти: 

• у напрямі підготовки 6.090101 “Агрономія” відкрити спеціальності 
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“Агроном-менеджер”. Місця працевлаштування: господарства, агробізнесові 
компанії, представництва компаній аграрного спрямування. В даний час 
громіздкий ринок праці для випускників агрономів-менеджерів; 

• у напрямі підготовки 6.090101 “Агрономія” ліцензувати 
спеціальність “Експертна оцінка ґрунтів”. Місця працевлаштування: 
проектно-технологічні інститути Західного регіону “Облдержродючість”; 

• у напрямі підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” 
відкриття спеціальності “Технологія переробки плодів та овочів”, або 
“Технологія переробки зерна”. Місця працевлаштування: консервні заводи, 
міні-пекарні, комбінати з виготовлення дитячого харчування, соків, джемів, 
компотів тощо; 

• у напрямі підготовки 6.020107 “Туризм” відкриття спеціальністі 
“Екологічний (зелений) туризм”. Перспектива – поєднання на факультеті 
екологічної підготовки студентів з екскурсійно-туристичною. Місця 
працевлаштування: державні заповідники і заказники, національні парки.  

 
План-прогноз формування контингенту студентів на факультеті 

агротехнологій та екології на період 2010-2020 p.p. наведений у табл. 1. 
 Таблиця 1  

План-прогноз прийому студентів на факультет агротехнологій та екології 
Львівського національного аграрного університету (денна форма навчання) 

на період 2010-2020 p.p. 
Спеціальності Роки, чол. 

2010 2013 2015 2018 2020 
 Існуючі спеціальності 

Агрономія 50 50 50 60 60 
Плодоовочівництво 
та виноградарство 

25 25 40 40 50 

Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване 
природокористування 

80 80 100 100 120 

Нові спеціальності (проект) 
“Екологічний туризм”  - - 25 25 50 
“Експертна оцінка ґрунтів” - 25 25 25 25 
“Технологія переробки плодів 
та овочів” або “Технологія 
переробки зерна”  

25 25 25 25 50 

“Агроном-менеджер” - - 25 25 25 
Разом 180 205 290 300 380 
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2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

ТЕХНІЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

Стратегічна мета 

У сучасному світі розвиток України визначається у загальному 
контексті Європейської інтеграції, яка охоплює, крім економічного, також і 
культурно-освітній та науково-технічний напрями розвитку українського 
суспільства. Цей інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських 
норм і стандартів в освіті, науці й техніці, поширенні власних національних 
культурних і науково-технічних здобутків, що дозволить підвищити якість 
освіти і сприятиме зростанню професійної підготовки фахівців. 

 
Основні завдання та їх реалізація 

Організація підготовки фахівців річних спеціальності та навчально-
виховного процесу на факультеті і надалі буде здійснюватися на рівні 
державних вимог до підготовки майбутніх фахівців. Зміст навчального 
процесу базуватиметься на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики 
(ОКX), що є стандартом вищої освіти України. Підготовка бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів базуватиметься на основі освітньо-професійної 
програми (ОПП), як державного нормативного документа, в якому 
визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до 
змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця 
відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності. 

Зміст навчання передбачає структуру, зміст, обсяг навчальної 
інформації, засвоєння якої забезпечує можливість здобуття вищої освіти і 
певної кваліфікації. Формування та підготовка фахівців на факультеті 
підтверджена та забезпечена необхідним комплектом нормативних, 
галузевих та вибіркових компонентів, стандартів. 

Навчальні плани підготовки фахівців спеціальності “Агрономія”, 
“Плодоовочівництво та виноградарство”, “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування” різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів будуть складатися з урахуванням забезпечення 
безперервного взаємозв’язку гуманітарних, освітньо-природничих, 
фундаментальних та спеціальних дисциплін (професійної, практичної 
підготовки).  

При формуванні робочих навчальних планів значну увагу буде 
приділено наскрізній комп’ютерній підготовці як при викладанні 
фундаментальних так і спеціальних дисциплін у циклі дисциплін за вибором 
університету та самостійного вибору студентів. 

Факультет ставить перед собою такі завдання щодо вдосконалення 
форм і методів навчального процесу, запровадження новітніх освітніх 
технологій, технізації і комп’ютеризації навчання: 
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• запровадження в навчальний процес таких сучасних освітніх 
технологій, які базуються на використанні активних форм навчання: 
обговорення практичних ситуацій, “круглі столи” і дискусії на задану тему, 
доповіді, презентації студентів та їх обговорення і аналіз, ділові ігри, заняття 
із використанням програмованих засобів навчання; 

• активізація індивідуальної роботи студентів: самостійне вирішення 
типових і нестандартних завдань (загальних та індивідуальних для кожного 
студента), виконання розрахункових робіт; 

• організація і проведення кафедральних і міжкафедральних наукових 
семінарів з метою обміну знаннями і підвищення загальної ерудованості 
викладацького складу; 

• вдосконалення програм навчальних курсів, використання 
диференційованого підходу при визначенні структури кожного курсу і 
вибору технології навчання з урахуванням різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів; 

• постійне оновлення і доповнення навчально-методичних комплексів 
дисциплін, які повинні відповідати новим (сучасним) вимогам практики і 
виробництва; 

• подальший розвиток і запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу, що повинно сприяти мобільності студентів 
факультету у європейському просторі; 

• запровадження стандартних методик кількісної і якісної оцінки 
знань студентів; 

• вироблення у студентів практичних навиків з вибраної 
спеціальності, вдосконалення змісту, норм та ефективності навчальних і 
виробничих практик, гармонійного поєднання теоретичних знань з 
практичними вміннями; 

• формування базових підприємств, установ та організацій для 
проходження практичної підготовки студентів; 

• розроблення індивідуальної моделі навчання студентів; 
•  розроблення технології інтерактивного навчання студентів з 

використанням методів розвитку навичок самостійного аналізу інформації і 
самоосвіти; 

• розроблення і запровадження мультимедійної технології подачі 
навчальних матеріалів в процесі аудиторного навчання і самостійної роботи 
студентів; 

• поповнення факультетської бібліотеки електронними ресурсами для   
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки;  

• формування системи комп’ютерно-інформаційних технологій, яка 
включатиме складові: 

- інтерактивне навчання студентів з використанням освітніх і 
тестуючих програм та систем, включаючи програми ділових ігор, 
колективного прийняття рішень, програми-тренажери, комп’ютерний 
контроль знань студентів тощо; 

- навчальні бази даних і знань, які дозволять застосувати 
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комп’ютерні ділові ігри з використанням типових реальних управлінських 
ситуацій: електронні підручники, навчальні посібники, довідники;  

- мережеві навчальні технології, які забезпечать доступ викладачам і 
студентам до ресурсів інформації.  

У зв’язку з реформуванням агропромислового комплексу, його 
реорганізацією і реструктуризацією, виробництву потрібен не просто 
узагальнений фахівець-універсал, а спеціаліст конкретного напрямку, не 
просто вчений-агроном, а спеціаліст під конкретне замовлення, під 
конкретну посаду. 

 В даний час існує дефіцит спеціалістів районних і обласних 
контрольно-насіннєвих лабораторій, кваліфікованих спеціалістів 
сортодільниць і сортовипробувальних станцій, селекціонерів з окремих 
культур, спеціалістів з ефективного господарювання на меліорованих землях, 
які у Західній Україні займають значні площі. 

У зв’язку з цим, концепцією розвитку факультету на перспективу 
передбачається повернутися до введення в межах спеціальності декількох 
спеціалізацій (табл. 2). 

Таблиця 2  
План-прогноз введення на факультеті агротехнологій і екології спеціалізацій 

у межах існуючих спеціальностей на період 2010-2020 p.p. 
 

Напрям 
підготовки 

Спеціальність Спеціалізації 

  
 
 
 
 
 
Агрономія 

 
 
 
Агрономія 

Агрохімсервіс та відтворення 
родючості ґрунтів 
Кормовиробництво 
Меліоративне землеробство 
Насінництво с.-г. культур 
Зерновиробництво 
Інформаційно-консультативне 
забезпечення АІІК 

 
Плодоовочівництво 
та виноградарство 

Інтенсивне садівництво і 
розсадництво 
Овочівництво закритого ґрунту 
Квітникарство та фітодизайн 

Екологія, 
охорона навко-
лишнього 
середовища та 
збалансоване 
природо-
користування 

Екологія, 
охорона навколиш- 

нього 
середовища та зба-
лансоване 
природо-
користування 

 

Екологічний туризм  
Гідроекологія  
Біоекологія 
Ландшафтна екологія 
Агроекологія 
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Факультетською комісією з адаптації і супроводу випускників і надалі 

буде вивчатися кон’юнктура ринку на існуючі спеціальності і спеціалізації. 
 

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ І 
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

 
Стратегічна мета 

Стратегічною метою є раціональне і багатопрофільне використання 
матеріально-технічної бази факультету для єдності навчальної, наукової і 
соціальної складових. Матеріально-технічна база повинна постійно 
зміцнюватися відповідно до повного забезпечення потреб навчального, 
наукового, виховного та соціально-культурного розвитку факультету. 

 
Основні завдання та їх реалізація 

На факультеті наявні обладнані спеціалізовані лабораторії і аудиторії, 
які характеризуються достатнім рівнем унаочнення навчального процесу. 
Спеціалізовані приміщення обладнані технічними засобами, необхідними 
реактивами, зразками рослин, гербаріями, табличним матеріалом, зразками 
ґрунтів, різними видами добрив, ентомологічними колекціями корисних і 
шкідливих комах, муляжами, діючими моделями тощо. 

Спеціальності “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” 
забезпечені польовими стаціонарами, які є на всіх спеціальних випускних 
кафедрах. Вони використовуються для висіву і підтримання колекцій різних 
польових культур у “живому” вигляді, колекцій видів, різновидностей, 
районованих та перспективних сортів польових культур, а також проведення 
досліджень з наукової тематики викладачами і студентами при виконанні 
дипломних робіт. 

Як навчально-матеріальна база використовуються також дослідні поля 
навчально-науково-виробничого центру Львівського НАУ, насінницькі 
посіви навчально-науково-виробничого відділу насінництва, а також 
виробничі структури реформованого навчально-науково-дослідного центру і 
філіали кафедр на виробництві.  

Існуючі навчальні площі, аудиторний фонд, спеціалізовані лабораторії 
і навчальні аудиторії з профільних дисциплін, навчальне дослідне поле 
цілком придатні для якісного забезпечення навчального процесу і практичної 
підготовки студентів. Однак існує необхідність створення нових 
спеціалізованих навчальних і наукових лабораторій. У відповідності із 
концепцією розвитку факультету, до 2015 року будуть створені три нові 
лабораторії: 

1. Лабораторія прогресивних технологій у рослинництві. 
2. Лабораторія якості і стандартизації та продукції рослинництва. 
3. Токсико-хімічна лабораторія екологічної експертизи. 
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Для досягнення стратегічної мети щодо матеріально-технічного 
забезпечення навчання і практичної підготовки студентів факультет і надалі 
працюватиме над: 

• нормативним забезпеченням навчального процесу необхідними 
хімічними реактивами, приладами, апаратурою і розхідними матеріалами; 

• естетичним оформленням навчальних аудиторій і кафедр, 
виготовленням сучасних унаочнень і навчальних стендів; 

• придбанням сучасної аудіо- і відеопроекційної техніки, як засобу 
інтенсифікації навчального процесу (8-10 графопроекторів); 

• комп’ютеризацією навчання і науки шляхом створення 
комп’ютерного класу на кафедрі екології та біології (2011р.) і 
факультетського кабінету інформаційних технологій (2012 р.). 

Впродовж 2010-2011 н.р. усі кафедри факультету будуть забезпечені 
мультимедійними проекторами. Крім цього, у факультетських основних 
лекційних аудиторіях будуть встановлені стаціонарні мультимедійні 
проектори для зручності читання лекцій. Планується до 2014 р. довести 
частку викладачів, що послуговуються комп’ютерною технікою (в т. ч. і 
персональними ноутбуками), до 100%. 

В контексті реалізації концепції розвитку факультету агротехнологій і 
екології, планується провести зміцнення і подальший розвиток матеріальної 
бази дослідного поля спеціальних кафедр факультету, і зокрема кафедри 
плодоовочівництва, технології зберігання і переробки продукції 
рослинництва, яка є випускового зі спеціальності “Плодоовочівництво та 
виноградарство”. Зокрема, заплановано: 

1. Побудувати будинок-лабораторію для проведення практичних 
занять з плодівництва, виноградарства, овочівництва – до 2015 p.; 

2. Почати освоєння сівозмін (овочевої, суничної, розсадницької); 
3. Придбати малогабаритну сільськогосподарську техніку для роботи 

на дослідних ділянках (тракторний оприскувач, самохідну косарку, ручну 
овочеву сівалку – 2 шт., ранцеві оприскувачі – 2 шт.); 

4. Оновити парниково-тепличне господарство, а саме: 
• побудувати парники на біологічному обігріві (24 рами). 
• побудувати односхилі переносні парники під плівковими рамами (8 

шт.), 
• побудувати двосхилі парники переносні на біологічному обігріві під 

плівкою (8 шт.). 
• побудувати розбірно-переставне укриття з плівки УРП-20 (20 шт.), 
• побудувати сучасні розсадно-овочеву і селекційну теплиці з 

аварійним обігрівом (2 шт., площею по 300 м2). 
Реалізація концепції розвитку факультету щодо розширення і 

зміцнення матеріально-технічного забезпечення навчання і практичної 
підготовки студентів базується на відповідному фінансовому забезпеченні. 
Джерелами фінансування, на які розраховує факультет на перспективу, 
будуть: 
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• кошти від виконання госпдоговірної тематики, надання платних 
наукових послуг;  

• розширення частки платного навчання студентів за рахунок його 
фінансування окремими фізичними і юридичними особами; 

• грошові надходження від функціонування дослідного поля (грошові 
надходження від реалізації насіннєвого матеріалу різних 
сільськогосподарських культур навчально-науково-виробничим відділом 
насінництва, садивного матеріалу ягідних, плодових і овочевих культур);  

• кошти за результатами міжнародної співпраці із європейськими 
науковими і навчальними закладами спорідненого профілю через одержання 
грантів спільних міжнародних проектів, які фінансуються з джерел ЄС; 

•  благодійні внески окремих фізичних і юридичних осіб, колишніх 
випускників факультету.  

У контексті виконання заходів із зміцнення матеріально-технічної бази 
факультету, і зокрема його соціальної сфери, планується завершити повну 
реконструкцію місць загального користування, кухонь і вмивальних кімнат у 
студентському гуртожитку №6. Планується також замінити сантехнічне і 
водопостачальне обладнання у гуртожитку (термін – до кінця 2012 року). 

 
4. МЕТОДИЧНА І ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Стратегічна мета 

 Підготовка навчальної літератури з урахуванням вимог державних 
стандартів вищої освіти до формування фахівця конкретної спеціальності і 
освітньо-кваліфікаційного рівня, традицій наукових шкіл університету, 
потреб сільськогосподарського виробництва та існуючих тенденцій щодо 
охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування. 

 
Основні завдання та їх реалізація 

Забезпечення навчальною літературою підготовки фахівців різних 
спеціальностей на факультеті буде проходити як за рахунок 
університетського бібліотечного фонду спеціальної загальноосвітньої 
навчальної і наукової літератури, так і за рахунок підготовки навчально-
методичних видань професорами і досвідченими доцентами. При цьому 
особлива увага буде звернена на видання навчально-методичної літератури 
для самостійної роботи студентів ОКР “Магістр” і студентів факультету 
заочної освіти у міжсесійний період. Також будуть підготовлені тексти 
лекцій в електронному варіанті з усіх навчальних дисциплін. 

На факультеті сформовано перспективний план видання навчальних 
підручників і посібників на 2010-2015 pp. У розрізі кафедр він є таким табл. 
3).  

19 позицій наведеного перспективного плану включено у план 
навчальних видань Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва 
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Міністерства аграрної політики та продовольства України з наданням 
відповідного грифу. Вони будуть видані за кошти Мінагрополітики України. 
 

Таблиця 3 
Перспективний план видання навчальної літератури кафедрами 

факультету агротехнологій та екології у 2010-2015 р.р. 
 

№ 
з/п 

Автор(и), назва підручника                 
(навчального посібника) 

Обсяг,  
др. а. 

Тираж Рік 
видання  

1 2 3 4 5 
1. Кафедра екології та біології 

1 Снітинський В.В., Гнатів П.С., 
Хірівський П.Р. Теорія систем та 
системний аналіз в екології. 
Навчальний посібник 

15,0 500 2011 

2 Снітинський В.В., Хірівський П.Р., 
Шкумбатюк О.Й. Екологічна 
токсикологія. Навчальний посібник  

15,0 500 2011 

3 Федевич Є.В. Органічна хімія 2-е. 
вид. Навчальний підручник 

20,0 500 2012 

4 Снітинський В.В., Лозовицька Т.М., 
Гнатик О.Й. Ландшафтна екологія. 
Навчальний посібник 

15,0 300 2012 

5 Снітинський В.В., Антонюк Г.Л., 
Панас Н.Є., Ментух О.С. Гідроекологія 
та біологія гідробіонтів. Навчальний 
посібник 

15,0 300 2013 

6 Снітинський В.В., Антонюк Г.Л., 
Панас Н.Є., Ментух О.С. Біохімія 
рослин. Навчальний посібник 

15,0 300 2015 

2. Кафедра ґрунтознавства , землеробства та агрохімії 
7  Лопушняк В.І., Данилюк В.Б., 

Лагуш Н.І. Ґрунтознавство. Навчальний 
посібник 

15,0 500 2015 

8 Данилюк В.Б., Лагуш Н.І. Геологія з 
геоморфологією. Навчальний посібник 

15,0 300 2012 

9 Лопушняк В.І., Вислободська М.М., 
Пархуць І.М. Екологічні основи 
застосування добрив. Навчальний 
посібник 

15,0 300 2013 

10 Пахуць Б.І., Ковалець Ю.М., 
Польвий практикум з ґрунтознавства 
Навчальний посібник 

15,0 300 2013 

11 Томашівський З.М., Шувар І.А., 12,0 500 2011 
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Періг Г.Т. Основи гербології. 
Навчальний посібник 

3. Кафедра генетики, селекції та захисту рослин 
12 Завірюха П.Д., Косилович Г.О. Методи 

і організація досліджень в агрономії. 
Навчальний посібник 

15,0 300 2012 

13 Завірюха П.Д., Андрушко О.М. 
Біотехнологія в рослинництві. 
Навчальний посібник 

20,0 300 2014 

14 Косилович Г.О., Коханець О.М. 
Інтегрований захист рослин. 
Навчальний посібник 

10,0 300 2014 

15 Завірюха П.Д., Андрушко О.М. 
Апробація польових культур: 
організація, методика і техніка 
проведення, документація. Навчальний 
посібник 

15,0 500 2015 

4. Кафедра технологій в рослинництві 
16 Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні 

інтенсивні технології. 3-тє видання. 
Навчальний посібник 

50,0 1000 2012 

17 Лихочвор В.В., Борисюк В.С., 
Дубковецький С.В., Онищук Д.М., 
Гулько В.І. Лікарські рослини – 
технологія вирощування. 2- ге видання. 
Навчальний посібник 

20,0 300 2013 

18 Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та 
їх застосування. 2-ге видання. 
Навчальний посібник 

20,0 1000 2011 

19 Лихочвор В.В. Рослинництво. 120 
культур. 4-е видання. Навчальний 
підручник 

80,0 5000 2015 

20 Литвин О.Ф. Енергетичні культури. 
Навчальний посібник 

15,0 300 2012 

21 Лихочвор В.В., Бучинський І.М., 
Гойсалюк Я.С. Ріпак. -4-е видання. 
Навчальний посібник 

20,0 500 2014 

5. Кафедра плодоовочівництва, технології зберігання та переробки 
продукції рослинництва 

22 Ліщак Л.П., Ковальчук Н.І. Часник на 
фермерському полі та присадибній 
ділянці. Навчальний посібник 

8,0 500 2011 

23 Гулько В.І., Гулько Б.І. Плодівництво 
(спецкурс для студентів ОКР 

10,0 500 2015 
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“магістр”). Навчальний посібник 
24 Гулько В.І., Гулько Б.І. Клонові 

підщепи. Навчальний посібник. 
20,0 500 2014 

 
25 

Гулько В.І., Гулько Б.І. Декоративне 
садівництво. Навчальний посібник 

10,0 500 2012 

26 Гель І.М. Виноградарство. Навчальний 
посібник 

15,0 500 2014 

27 Гель І.М. Селекція плодових і овочевих 
культур. Навчальний посібник 

15,0 500 2013 

28 Стефанюк Г.С., Залецька О.Ю. Світові 
агротехнологій в овочівництві. 
Навчальний посібник. 

18,0 300 2014 

29 Дидів І.В., Дидів О.Й. Сучасні 
технології вирощування овочів в 
західному регіоні України. Навчальний 
посібник 

12,0 500 2012 

30 Дидів І.В., Дидів О.Й. Практикум з 
овочівництва. Навчальний посібник 

15,0 500 2014 

31 Дидів І.В., Дидів О.Й. Капусти і 
технологія їх вирощування. 
Навчальний посібник 

10,0 300 2012 

6. Кафедра тваринництва і біотехнологій 
32 Вовк С.О., Павкович С.Я., Кружель 

Б.Б., Юрчишин В.А. Управління якістю 
продукції тваринництва. Навчальний 
посібник 

11,0 500 2011 

7. Кафедра філософії і політології 
33 Наконечний Р.А., Мисак Н.Ф., 

Васильєва О.С. Філософія. Навчальний 
посібник 

20,0 500 2011 

34 Дмитроца О.С. Історія світової 
філософії. Курс лекцій. Навчальний 
посібник 

15,0 500 2012 

35 Крачковський Б.П., Копитко А.Д. 
Психологія управління. Навчальний 
посібник 

15,0 500 2013 

 
За 2010-2015 p.p. на факультеті агротехнологій та екології планується 

видати не менше як 8 підручників і 25 навчальних посібників. У розрізі 
кафедр і років план-графік навчальних видань на запланований період 
подано у табл. 4.  

Особлива увага професорсько-викладацького складу факультету буде 
звернена на посилення практичної підготовки спеціалістів, зв’язків з 
виробництвом. Зокрема, практичне навчання вчених агрономічного і 
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екологічного профілю буде спрямовуватися на оволодіння ними сучасними 
знаряддями і методами праці у галузі майбутньої їх професійної діяльності; 
формування у них знань, умінь і навичок, які необхідні для здійснення 
безпосередньої трудової діяльності чи прийняття самостійних рішень в 
конкретній виробничій ситуації. 

 
      Таблиця 4  

План-графік видання підручників і навчальних посібників на 
факультеті агротехнологій та екології в 2011-2015 p.p. 

 

Кафедри 
Підручники Посібники 

20
11

 
20

12
 

20
13

 

20
14

 
20

11
 

20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

Екології і біології - 1 - - 2 1 1 - 1 
Ґрунтознавства, землеробства та 
агрохімії 

- - - - 2 1 1 - 1 

Генетики, селекції та захисту рослин 1 - - - - 1 1 - - 
Технологій в рослинництві - 1 1 1 1 1 - - - 
Плодоовочівництва, технологій 
зберігання і переробки продукції 
рослинництва 

- - - 1 1 2 1 3 1 

Тваринництва і біотехнологій - - - - 1 - - - - 
Філософії і політології - - - - 1 1 1 - - 
Разом по факультету 1 2 1 2 8 7 5 3 3 

 
Методичною комісією факультету будуть розроблені впродовж 2011-

2013 p.p. нові узгоджені між собою програми навчальних, технологічних і 
переддипломних практик, які максимально будуть враховувати майбутню 
роботу студента за конкретною спеціальністю чи спеціалізацією. 

Концепцією розвитку факультету на перспективу передбачається 
детальний перегляд і визначення конкретних місць проходження студентами 
спеціальностей “Агрономія” та “Плодоовочівництво і виноградарство” 
виробничої практики у державних і приватних сільськогосподарських і 
міжгосподарських підприємствах, індивідуальних і фермерських 
господарствах, тепличних комбінатах, плодорозсадниках, ягідниках 
практично в усіх Західних областях України, а для студентів спеціальності 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування” – у районних філіях Державного управління екології 
та природних ресурсів різних областей.  

Крім цього, для практичної підготовки інженерів-екологів будуть 
широко використовуватися національний природний парк “Яворівський”, 
національний природний парк “Сколівські Бескиди”, біосферні заповідники і 
заказники, ботанічні сади загальнодержавного значення Львівського 
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національного університету ім. І.Франка, Національного лісотехнічного 
університету України, регіональний ландшафтний парк “Знесіння” (м. Львів), 
полігони із захоронення твердих побутових відходів тощо. 

Система контролю якості підготовки спеціалістів буде здійснюватися 
за розробленими тестами і нормативами. На факультеті у розрізі кожної З 
навчальних дисциплін створений і буде вдосконалюватися фонд 
комплексних контрольних робіт і завдань для проведення біжучого і 
підсумкового тестового контролю знань студентів. У розрізі спеціальностей 
підготовлені пакети комплексних кваліфікаційних завдань, які будуть 
щороку оновлюватися і доповнюватися. 

Передбачається ввести на факультеті механізм проміжної атестації 
знань і умінь студентів, за результатами якої буде вирішуватися питання про 
доцільність їх подальшого навчання і здобуття кваліфікації вищого рівня, 
припинення навчання і надання кваліфікації “Бакалавр” або переведення у 
заклад нижчого рівня кваліфікації. 

 
5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Стратегічна мета 

Якість підготовки фахівців напряму залежить від рівня кваліфікації 
професорсько-викладацького складу. Науково-педагогічні працівники є 
головним ресурсом і капіталом факультету. Турбуючись про його постійне 
вдосконалення одночасно необхідно забезпечити своєчасну і якісну 
підготовку молодої науково-педагогічної зміни шляхом ефективної роботи 
аспірантури і докторантури. Забезпечити збільшення на факультеті кількості 
докторів наук, створити ефективну систему допомоги у їх підготовці. 

 
Основні завдання і їх реалізація 

З метою реалізації поставленої стратегічної мети на факультеті 
передбачається: 

• підвищити вимоги до постійної навчальної і наукової роботи всіх 
викладачів, виходячи з того, що викладач у сучасних умовах, крім джерела 
інформації, повинен бути носієм знань і мудрості. А таким викладача робить 
його власна наукова практика; 

• вся навчально-методична робота викладача повинна опиратися на 
електронні засоби створення, тиражування і презентацій студентам 
навчальної, методичної, наукової літератури; 

• вважати невідкладним обов’язком кожного викладача вести виховну 
роботу серед студентів, формувати цінності та ідеали громадянського, 
суспільства, української нації; 

• підвищувати кваліфікацію викладацького корпусу в контексті 
безперервної освіти, сприяти в проходженні систематичного і періодичного 
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стажування у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах 
України і за кордоном; 

• здійснювати заходи щодо підготовки і перепідготовки викладачів і 
допоміжного персоналу у галузі сучасних інформаційних технологій; 

• ввести і розвивати рейтингову систему оцінки роботи викладачів. 
Диференціювати заробітну плату викладачів з врахуванням ефективності їх 
навчально-методичної роботи, результативності наукових досліджень, 
використання сучасних технологій у навчальному процесі; 

Подальше зростання кваліфікації науково-педагогічних працівників 
факультету пов’язане із здійсненням таких заходів:  

• проведенні викладачами індивідуальних і колективних 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень з обговоренням 
результатів на кафедральних, міжкафедральних і відкритих семінарах; 

• участі в наукових конференціях – міжвузівських, Всеукраїнських і 
міжнародних; 

• участі у спільних освітніх і дослідницьких проектах, конкурсах, 
грантах; 

• підготовці монографій, наукових статей у вітчизняні і закордонні 
видання; 

• підвищенні кваліфікації шляхом стажування в інститутах НАН 
України, НААН, у провідних вітчизняних і закордонних навчальних закладах 
з метою набуття та використання нових знань і досвіду в навчальній і 
науково-дослідній діяльності; 

• зниженні середнього віку викладацького складу шляхом залученням 
молодих випускників аспірантури до викладацької діяльності. 

Комплектування науково-педагогічних працівників факультету 
висококваліфікованими спеціалістами і науковцями буде проходити шляхом 
їх конкурсного відбору на контрактній основі. Підготовка частини 
викладацького складу буде здійснена на кафедрах факультету через денну та 
заочну аспірантуру і здобувачів. Це дасть також у певній мірі знизити 
віковий ценз науково-педагогічних працівників, особливо на кафедрі 
технологій у рослинництві та кафедрі ґрунтознавства, землеробства та 
агрохімії. На факультеті розроблений і пропонується до реалізації наступний 
план підвищення якості кадрового потенціалу науково-педагогічних 
працівників через захист кандидатських дисертацій (табл. 5). 

Таблиця 5 
Перспективний план покращення кадрового забезпечення на кафедрax 

факультету агротехнологій та екології у 2010-2015 р.р. 
 

Науковий керівник Посада, прізвище 
аспіранта, здобувача 

Орієнтований рік 
захисту кандидатської 

дисертації 
Кафедра екології та біології 
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Проф. Антоняк Г.Л 
Проф. Антоняк Г.Л 
Акад. Снітинський В.В 
Акад. Снітинський В.В 
Акад. Снітинський В.В 
Акад. Снітинський В.В 
Акад. Снітинський В.В 
Проф. Антоняк Г.Л 
Акад. Снітинський В.В 
Акад. Снітинський В.В 
Проф. Антоняк Г.Л 
Акад. Снітинський В.В 
Проф. Антоняк Г.Л. 

Асист. Андрейко Л.В. 
Асист. Жиліщич Ю.В. 
Асист. Гребельна Н.В. 
Асист. Косинець О.В. 
Асист. Янишин С.В. 
Аспір. Шувар А.І. 
Аспір. Гусар О.Р. 
Асист. Скаб О.Б. 
Аспір. Верхола Г.Б. 
Аспір.Білецька Л.П. 
Аспір.Яцух О.М. 
Аспір.Хомич Н.П. 
Аспір.Яремко О.Є. 

2013 
2011 
2011 
2012 
2013 
2012 
2012 
2013 
2013 
2013 
2012 
2014 
2014 

Кафедра ґрунтознавства, землеробства та агрохімії 
Проф. Позняк С.П. 
Проф.Томашівський З.М. 

Аспір. Опока В.М. 
Аспір. Савіцька Х.М. 

2011 
2012 

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин. 
Акад. Лісовий М.П. Асист.Голячук Ю.С. 2011 

Кафедра технологій у рослинництві 
Проф. Лихочвор В.В 
Проф. Лихочвор В.В 
Проф. Лихочвор В.В 
Проф. Лихочвор В.В 
Проф. Лихочвор В.В 
Проф. Шувар І.А. 

Лаб.Паздерська Р.М. 
Аспір.Гойсалюк Я.С. 
Аспір.Романишин В.Р. 
Аспір.Патрило О.В. 
Аспір.Тирусь М.Л. 
Аспір. Бойко І.Є. 

2010 
2011 
2012 
2012 
2013 
2014 

Кафедра тваринництва і біотехнологій 
Акад. Снітинський В.В 
Проф. Вовк С.О. 

Ст. викл.ЦирульникА.О. 
Аспір. Іванків М.Я. 

2011 
2013 

 

Як видно з наведених даних, щорічно на факультеті планується захист 
не менше 2-3 кандидатських дисертацій. Крім цього, в період 2010-2020 р.р. 
будуть захищені 3 докторські дисертації (доц. Гулько Б.І., доц. Корінець 
Ю.Я., доц. Зеліско О.В.) 

 
6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

НА ФАКУЛЬТЕТІ 
 

Стратегічна мета 

Означенням потужності факультету є наука і наукові досягнення його 
співробітників. Наукова робота на факультеті повинна стати пріоритетним 
напрямом його освітньої місії, яка нерозривно пов’язана з навчальним 
процесом і підготовкою науково-педагогічних кадрів. 
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Основні завдання та їх реалізація 

 
У зв’язку з поставленою стратегічною метою необхідно: 
• всесторонньо підтримувати як прикладні дослідження, пов’язані з 

регіональними проблемами, так і фундаментальні; 
• активно створювати міжкафедральні і міжфакультетські наукові 

колективи, здатні виконувати комплексні наукові розробки; 
• розвивати кооперацію з науковими інститутами Національної 

академії України, НААН, регіональними науково-дослідними структурами; 
• активніше приймати участь у міжнародних наукових проектах, 

направлених на вирішення наукових і технологічних проблем сільського 
господарства та охорони довкілля; 

• всесторонньо підтримувати наукові школи, сформовані на 
факультеті, сприяти організації нових науково-дослідних структур; 

• розробити перспективний план підготовки і видання наукових 
монографій, щорічно присвоювати премії ім. Г.С. Кияка за кращі наукові 
досягнення вчених факультету; 

• активно сприяти інноваційній роботі, направленій на впровадження 
у практику досягнень вчених факультету; 

• забезпечити систематичне видання наукового збірника факультету 
“Агрономія” та спеціалізованого журналу “Агроекологія та біологія”; 

• створити ефективну систему відбору талановитих студентів для 
навчання в аспірантурі і перспективну програму підготовки докторів наук 
шляхом надання творчих відпусток і направлення в докторантуру; 

• створити належні умови для проведення повноцінної науково-
дослідної роботи студентів, розвивати діяльність студентських наукових 
гуртків при кафедрах; 

• сприяти пошуку інвестицій для виконання госпдоговірних робіт і 
розвитку інфраструктури наукових досліджень;  

• організовувати і проводити міжнародні наукові конференції, школи, 
семінари та забезпечувати видання їх матеріалів,  сприяти міжнародним 
науковим обмінам; 

• забезпечити ефективну роботу Навчально-наукових інститутів 
факультету, міжкафедральної агрохімічної лабораторії, навчально-наукової 
біотехнологічної лабораторії. 

 Метою наукової діяльності вчених факультету залишиться подальший 
розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з важливих 
напрямків сільськогосподарської науки. При цьому ставитиметься мета 
органічного поєднання педагогічної і наукової діяльності, яка б визначала 
обов’язковість для викладачів і наукових працівників займатися науковими 
дослідженнями і науково-педагогічною діяльністю. 

Зусилля науково-педагогічного потенціалу 2011-2020 p.p. будуть 
спрямовані на розробку конкретної науково-технічної програми і 
обов’язковим виходом на кінцеві результати, здійснення їх виробничої 
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перевірки, оцінки та запровадження в різних формуваннях агропромислового 
комплексу Західних та інших областей України, а також і за рубежем. 

Концепцією розвитку науково-дослідної роботи факультету на 2010-
2020 р.р. передбачено: 

1. Формування єдиної комплексної наукової тематики факультету, 
яка включатиме єдину фундаментальну і 7-8 прикладних тем. При цьому 
ставиться вимога щодо обов’язкової координації конкретної кафедри у 
галузевому (головному) НДІ, а також наявності номера державної реєстрації. 

2. Включення факультетської теми НДР в проект науково-технічної 
програми “Львівщина – 2020” (розділ “Індустріальний та агропромисловий 
розвиток”). 

3. Всебічне сприяння розвитку пріоритетних напрямів агрономічної 
науки, з яких факультет має відповідний науковий доробок і наукове 
лідерство: 

• селекція польових культур (картопля, часник, кормові культури, 
озимий ріпак, ягідні культури), 

• ресурсо- та енергоощадні технології вирощування різних с.-г. 
культур: 

• біологізація землеробства; 
• рекультивація земель, порушених антропогенною діяльністю і 

різними стихійними чинниками: 
• інтенсивне садівництво; 
• овочівництво закритого і відкритого ґрунту, 
• кормові добавки для тваринництва. 
4. Розширення тематики і обсягів договірних робіт. 
5. Розробка рекомендацій щодо вирішення екологічних проблем 

Західного регіону України. 
6. Запровадження наукових розробок вчених факультету у навчально-

науково-дослідному центрі Львівського НАУ. 
7. Розширення міжнародних зв’язків з наукового співробітництва, 

виконання спільних наукових проектів в рамках Карпатського Єврорегіону. 
Перспективним планом науково-дослідної роботи на 2011-2015 p.p. 

буде передбачено виконання наступної тематики: 
Загальнофакультетська тема: 
“Розробити науково-обґрунтовані енергоощадні системи 

землеробства, які забезпечать високу продуктивність польових, 
плодових і овочевих культур, підвищення родючості ґрунтів та охорону 
навколишнього природного середовища в умовах Західного регіону 
України”.  

Розділ 1. 
Розробити систему моніторингу навколишнього природного 

середовища в умовах сільськогосподарського виробництва (каф. екології і 
біології). 
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Дослідити стан і динаміку природних компонентів агроекосистем 
Західного регіону України та розробити заходи щодо їх ефективного 
функціонування в умовах антропогенезу (каф. екології і біології).  

Розділ 2. 
Розробити енергоощадні технології обробітку ґрунту при вирощуванні 

різних с. г. культур (каф. ґрунтознавства, землеробства та агрохімії)  
Розділ 3. 
Розробити енергоощадні, екологічно чисті технології вирощування 

основних с.-г. культур (каф. технологій у рослинництві).  
Розділ 4. 
Створити високопродуктивні, якісно нові сорти зернових культур, 

картоплі і озимого часнику (каф.: генетики, селекції і захисту рослий; 
технологій у рослинництві, плодоовочівництва).  

Розділ 5. 
Розробити альтернативні системи удобрення с.-г. культур у сівозміні 

(каф. ґрунтознавства. землеробства та агрохімії)  
Розділ 6. 
Розробити і впровадити систему інтегрованих заходів захисту польових 

і плодових культур від шкідників і хвороб (каф. генетики, селекції і захисту 
рослин). 

Розділ 7. 
Розробити сучасні інтенсивні зональні технології вирощування 

плодових, ягідних і овочевих культур (каф. плодоовочівництва).  
Розділ 8. 
Розробити високоефективні екологічно чисті кормові засоби з 

підвищеним вмістом протеїну та енергії у живленні сільськогосподарських 
тварин і птиці (каф. тваринництва і біотехнологій). 

Крім держбюджетних тем, науковці факультету будуть виконувати у 
2010-2020 p.p. і госпдоговірну тематику (4 теми) , зокрема, з селекції озимого 
часнику як об’єкту національного надбання, екологічного землеробства, 
тваринництва. Замовник – Міністерство аграрної політики України. Сума 
щорічного загального фінансування – не менше 500 тис. грн. 

Окремими напрямами (підтемами) науково-дослідної роботи вчених 
факультету у 2010-2020 р.р. будуть: 

1. Охорона ґрунтів, їх родючості. Забезпечення бездефіцитного балансу 
гумусу за рахунок використання органічних решток попередньої культури, 
сидератів, компостів, біогумусу. 
          2. Розробка раціональних систем удобрення сільськогосподарських 
культур, зокрема органо-мінеральних, з метою забезпечення високої 
мікробіологічної діяльності ґрунтової мікрофлори і підвищення його 
мобілізаційної здатності. 

3. Підвищення ефективності застосування мінеральних добрив, перехід 
на використання рідких їх форм, подальший розвиток теорії локального 
внесення добрив. 
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4. Технічна і біологічна рекультивація земель, порушених 
антропогенною діяльністю (кар’єри, рудники, шахтні терикони). 
Використання порушених земель як додаткових джерел для отримання 
фітомаси (деревини) та подальшого використання її для потреб малої 
енергетики. 

5. Розширення гербологічних досліджень, вивчення алелопатичної 
взаємодії культурних рослин і бур’янів та використання її як біологічного 
методу захисту посівів від шкідливої рослинності. 

6.  Розробка високоефективних систем контролю чисельності бур’янів 
за допомогою високоефективних малотоксичних хімічних засобів. 

7.  Розробка теоретичних і практичних основ використання 
короткоротаційних сівозмін і беззмінних посівів для фермерських та інших 
господарств з невеликими площами виробничих посівів. 

8.  Впровадження 4-5-пільних сівозмін для No-Till як обов’язкового 
елементу застосування технології прямої сівби. 

9. Подальша розробка і удосконалення інтенсивних технологій 
вирощування основних польових культур, які базуються на раціональному 
використанні матеріальних і технічних ресурсів і забезпечують максимальну 
економічну ефективність. 

10.  Проведення масштабних досліджень з вивчення переваг та 
недоліків системи No-Till (пряма сівба) у різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

11.  Розробка технологій одержання екологічно чистої продукції 
рослинництва. 

12. Продовження досліджень щодо вирішення проблеми одержання у 
достатній кількості рослинного білка, природно збалансованого за 
амінокислотним складом. 

13. Розширення досліджень щодо використання як кормових нових 
малопоширених культур. 

14. Подальший розвиток теоретичних і прикладних досліджень з 
питань кормовиробництва, луківництва, лукознавства, технологій 
кормозаготівлі. 

15. Проведення досліджень poслинних ресурсів на предмет 
використання їх як потенційних джерел відновлюваної енергії. 

16. Подальша розробка генетичних основ селекції різних 
сільськогосподарських культур на виніс врожайності, якості врожаю, 
стійкості до найбільш шкодочинних фітопатогенів: 

17. Використання сучасних біотехнологічних і традиційних генетичних 
методів з метою створення якісно нового вихідного матеріалу для практичної 
селекції польових, плодових, овочевих і ягідних культур. 

18. Створення нових сортів різних сільськогосподарських культур, які 
відповідають вимогам виробництва і споживача за параметрами 
продуктивності, якості продукції і стійкості до абіотичних чинників 
середовища, придатних для промислової переробки і вирощування за 
енергоощадними технологіями. 
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19. Розширення робіт із селекції сільськогосподарських культур на 
імунітет до найбільш шкодочинних фітопатогенів, як біологічного методу 
захисту посівів від хвороб і шкідників, підвищення якості продукції і захисту 
навколишнього природного середовища від пестицидного навантаження. 

20. Розширення робіт із сільськогосподарської біотехнології. 
Використання методів клітинної інженерії для прискореного розмноження 
цінних і дефіцитних сортів сільськогосподарських культур, оздоровлення їх 
від вірусної і мікоплазменної інфекції. 

21. Використання культури клітин вищих рослин як об’єктів 
біологічного конструювання з метою створення нових і поліпшення 
існуючих сортів сільськогосподарських культур. Клітинна селекція рослин. 

22. Розвиток досліджень з біотехнологічної енергетики: одержання 
етанолу як палива, одержання водню як палива майбутнього, підвищення 
ефективності фотосинтетичних систем рослин. 

23. Розробка теоретичних і прикладних принципів біотехнології 
виробництва бактеріальних добрив та їх використання у практиці сільського 
господарства. 

24. Розвиток біотехнологічних досліджень з трансформації органічних 
відходів у корисну продукцію. Біотехнологій утилізації побутових відходів 
та їх практичне використання. Біотехнологія застосування продукції 
трансформації органічних відходів у землеробстві. 

25. Розвиток біотехнологічних досліджень з хімії і мікробіології 
компостування в процесі трансформації органічних решток за допомогою 
вермикультури та одержаного при цьому біогумусу. 

Відповідна увага буде звернена на видання завершеної продукції –
монографій, наукових статей (насамперед у фахових виданнях), одержання 
авторських свідоцтв, патентів тощо. В 2010-2015 p.p. факультетом буде 
опубліковано 10 монографій (по 2 щорічно), отримано 3 авторських 
свідоцтва на нові сорти рослин, щорічно кожним викладачем і аспіратом 
буде публікуватися не менше трьох наукових статей. Планується підготовити 
монографії: 

1. Енерговмісні жирові добавки у тваринництві (акад. Снітинський 
В.В., проф. Вовк C.O., в.о. доцента Павкович С.Я.) 

2. Агроекологічні аспекти застосування систем удобрення у 
плодозмінній сівозміні (доц. Лопушняк В.І.) 

3. Квасоля (ст. викладач Пархуць Б.І.) 
4. Удосконалення технології вирощування ярого ріпаку (ас. 

Бучинський І.М.) 
5. Озимий ріпак і вдосконаленні технології його вирощування (ас. 

Гойсалюк Я.С.) 
6. Соя: біологія, технологія, екологія (ас. Панасюк P.M.) 
7. Капуста білоголова (доц. Дидів І.В., в.о. доцента Дидів О.Й.) 
8. Суниця (доцент Гель І.М., в.о. доцента Рожко І.С.) 
9. Селекція картоплі: теоретичні і прикладні аспекти (в.о. професора 

Завірюха П.Д., доцент Косилович Г.О., в.о. доцента Андрушко О.М.). 
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10. Енергетичні рослини {проф. Лихочвор В.В., доцент Литвин 
О.Ф.). 

Поряд з вирішенням проблем організації, планування та ведення НДР 
професорсько-викладацьким складом факультету, значна увага буде 
приділена і студентській науці. Зокрема, питанням: 

• регулярності роботи студентських наукових гуртків при 
кафедрах; 

• підвищенню активності студентів у наукових дослідженнях, їх 
участі у виконанні госпдоговірної тематики; 

• більш масовому охопленні студентів предметними і фаховими 
олімпіадами; 

• поліпшенню інформаційного забезпечення наукових досліджень 
студентів, в т. ч. електронними носіями; 

• комплексному дипломному проектуванню. 
 

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ І СПІВПРАЦЯ, ВИКОНАННЯ 

СПІЛЬНИХ ДИДАКТИЧНИХ І НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з агрономії, 
плодоовочівництва та екології неможлива без знання передового досвіду і 
наукових досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема країн Європи, 
Америки, тому важливим є підтримання існуючих і заснування нових 
контактів із зарубіжними науковими і освітніми установами. Всі кафедри 
факультету агротехнологій та екології мають відповідні напрацювання у 
цьому напрямі. 

Наслідком міжнародних зв’язків і співробітництва із закордонними 
науковими і навчальними закладами будуть взаємні публікації в наукових 
виданнях, участь у спільних міжнародних проектах згідно укладених 
договорів, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів. 

Впродовж 2010-2020 р.р.  факультетом буде вдосконалена практика 
міжнародних зв’язків із спорідненими зарубіжними навчальними закладами з 
питань: 

 обміну студентами для навчання і практики; 
 виконання спільних наукових програм (тем); 
 взаємного обміну освітніми програмами і навчальними планами; 
 стажування викладачів шляхом творчих, наукових відряджень; 
 участі у рецензуванні і захисті дипломних робіт ОКР “Магістр”; 
 організації і проведенні міжнародних наукових конференцій, 

семінарів, симпозіумів; 
 розвитку історичного, культурно-мистецького і спортивного 

туризму. 
В рамках плану з підвищення кваліфікації науково-педагогічні 

працівники факультету братимуть участь у закордонних тренінгах і 
стажуваннях.  
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Деканат і спеціальні кафедри будуть постійно працювати над 
реалізацією механізмів інтеграції аграрної освіти у європейську систему 
освіти з метою отримання доступу до сучасних технологій, широкого 
використання зарубіжного передового досвіду щодо забезпечення підготовки 
фахівців агрономічного і екологічного профілю на рівні існуючих 
європейських стандартів. 

З метою розвитку прямих зв’язків між факультетом агротехнологій та 
екології Львівського НАУ і зарубіжними партнерами щодо обміну 
студентами, магістрантами, аспірантами, викладачами та науковими 
працівниками для навчання, наукового стажування, проведення спільних 
дидактичних і наукових досліджень факультетом будуть оновлені договори 
про співпрацю  з: 

 Жешувським університетом (Польща); 
 Люблінською Академією Рільничою (Польща); 
 Краківською Академією Рільничою (Польща); 
 Вармінсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща); 
 Сільськогосподарським університетом у Варшаві (Польща); 
 Інститутом фізіології і генетики тварин Академії наук Чехії; 
 Академією Рільничою у Щеціні (Польща); 
 Інститутом агрофізики Польської академії наук (Польща); 
 Академією рільничою у Вроцлаві (Польща); 
 Інститутом агрохімії і грунтознавства у Пулавах (Польща); 
 Дослідною станцією садівництва у Бжезні (Польща); 
 Асоціацією  Господарств із розсадництва плодових культур у 

Гройцу (Польща); 
 Празьким с.-г. університетом (Чехія); 
 Ташкентським інститутом інженерів іригації і механізації 

сільського господарства (Узбекистан); 
 Білоруською сільськогосподарською академією (Горки); 
 Сирійським університетом в Аль-Баасі  

та низкою інших закордонних установ і організацій. 
До міжнародного співробітництва факультету буде відноситися також 

тісна співпрацю з іноземними фірмами, які мають представництва в Україні. 
Зокрема, з американською фірмою “ДАУ АГРО САЄНЗ” щодо вивчення 
ефективності різних пестицидів на різних с.-г. культурах. Триватиме 
співробітництво із фірмами „Сlause”, “DU PONT”, „BASF”,  
представництвом американської   компанії “Monsanto” в Україні, „Райз”, 
„Агросфера”.   

Результатом цієї співпраці буде часткове забезпечення посівів на 
дослідних полях факультету засобами захисту рослин, проведення 
демонстраційних посівів, організація і проведення тематичних семінарів, 
“Днів поля”, навчань керівників і фахівців.  
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8. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
СЕРЕД  СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
На факультеті щорічно буде реалізовуватися комплексний план 

навчально-виховної роботи. З метою розв’язання важливих питань 
організації виховного процесу в академічних групах, обміну досвідом 
виховної роботи, розробки методичного забезпечення та забезпечення 
зв’язку з громадськими, у т.ч. молодіжними, організаціями та іншими 
суб’єктами виховного процесу на факультеті буде функціонувати Рада 
керівників-наставників. Рада буде дорадчим органом при деканаті 
факультету. Загальне керівництво роботою Ради буде здійснювати заступник 
декана з виховної роботи. У склад Ради входитимуть наставники академічних 
груп студентів факультету. 

Виховна робота в академічних групах студентів факультету 
агротехнологій та екології охоплюватиме проведення виховних годин 
(студентам 1-3 курсів буде читатися курс “Сімейно-побутова культура і 
домашня економіка”), проводитимуться творчі вечори, зустрічі з видатними 
людьми, відвідування театрів, музеїв, виставок, екскурсії, проходитиме 
участь студентів у колективах художньої самодіяльності, спортивних 
секціях, гуртках, культурних та спортивних заходах.  

Однією з найдієвіших форм національно-патріотичного виховання 
студентів факультету і надалі залишається активна діяльність музею Степана 
Бандери та музеїв історії університету і кабінету-музею ім. Євгена 
Храпливого.  

Одним із найважливіших завдань керівників-наставників академічних 
груп студентів факультету і надалі буде виховання молодого покоління в дусі 
християнських традицій. Для цього практикуватимуться щотижневі зустрічі з 
капеланом університету, отцем Петром, а також зустрічі із Єпископом 
Сокальським і Жовківським  Михаїлом Колтуном, настоятелями церков м. 
Дубляни о. Володимиром та о. Іваном, монахами та духовними особами.  

Світогляд студентів буде активно формуватися завдяки безпосередній 
їх участі у проведенні національних і релігійних свят України.  

Важливе значення у вихованні студентської молоді факультету будуть 
мати їх зустрічі з відомими людьми, політиками, релігійними діячами, 
діячами культури і мистецтва, громадськими лідерами. Знайомство з 
митцями слова, художниками, громадськими діячами, акторами театру, 
естрадними співаками відбуватиметься шляхом проведення літературних 
вечорів, рекомендаційних бесід, літературних годин, презентацій книг, а 
також організацією книжкових виставок, тематичних переглядів літератури, 
тематичних полиць.  

На факультеті буде продовжене видання студентської газети 
“Агроінфо”, яка висвітлює усі сторони студентського життя та навчання.  

На факультеті усіма кафедрами згідно з графіком буде вестися 
щоденне вечірнє чергування у гуртожитку №6, буде проводитися конкурс на 
кращу кімнату гуртожитку. Діятиме студентська рада, студентський клуб 
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“Гаудеамус”, драматичний гурток, ансамбль народного і сучасного танцю 
“Водограй”, команда КВН “Агростар”, редколегія студентської газети 
“Агроінфо”. 

Важливим елементом виховної роботи у академічній групі студентів 
залишиться громадсько-корисна робота і трудове виховання, які 
проводитимуться у формі: впорядкування території, закріпленої за 
факультетом, приміщень факультету і гуртожитку; участі студентів 
факультету у сільськогосподарських роботах ННДЦ; проведення 
передвеликодньої толоки; проведення Дня довкілля тощо. 

На факультеті дістане розвиток і вдосконалюватиметься робота 
студентської самоврядної організації “Основа”, активно працюватиме 
студентський деканат та старостат.  

Студенти факультету і надалі будуть учасниками художньо-
мистецького колективу “Джерела Розточчя”, солістами вокально-
інструментальних ансамблів, авторами і виконавцями власних пісень, 
учасниками танцювального колективу. Значним буде представництво 
факультету і в хоровій капелі  викладачів і працівників університету. 

Належна увага на факультеті буде приділятися розвитку фізкультури і 
спорту. Студенти факультету будуть переможцями і призерами багатьох 
престижних турнірів і спортивних змагань, включаючи Всеукраїнські та 
міжнародні змагання з футболу, вільної боротьби, настільного тенісу, 
стрільби з лука тощо.  

 
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Ринкова економіка ставить нові вимоги до якості навчання, рівня 

освіти та фахової підготовки. Якщо моральні якості людей, які зайняті у 
професійній сфері, залежать від морального стану суспільства, рівня його 
господарської культури, звичаїв і навичок, то професійні якості є набутими в 
процесі навчання. Усі ці навички та вміння людина може надбати за 
допомогою оволодіння спеціальними знаннями, пройшовши відповідний 
курс навчання в університеті за обраною спеціальністю. Широко 
розповсюджені й масові професії, без яких неможливий розвиток 
національної економіки, можна здобути на економічному факультеті 
Львівського національного аграрного університету, який є одним із 
найвідомих і найвизнаних аграрних вузів нашої держави. Освоєння знань в 
розрізі спеціальностей здійснюється студентами на профілюючих та 
загальноосвітніх кафедрах. В позааудиторний час та в процесі виховної 
роботи вони формуються як активні учасники політичного життя і 
державотворчого процесу, в них виробляються правила культури поведінки, 
мови.  

Поряд з цим, підвищення рівня професійної підготовки фахівців 
економічного профілю різних освітньо-кваліфікаційних рівнів ставить на 
порядок денний підвищення рівня навчально-методичного забезпечення і 
якісного відбору молоді для навчання.   
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Випускники економічного факультету університету успішно працюють у 
різних галузях аграрної сфери України, а також у споріднених галузях 
економіки. Отримані в університеті знання з успіхом використовуються ними 
не тільки в базовій галузі, якою є сільськогосподарське виробництво, а й в 
інших галузях – харчопереробній промисловості, будівництві, торгівлі, 
постачальницько-збутовій сфері, маркетинговій діяльності тощо. Це свідчить 
про те, що комплекс знань, здобутих студентами в процесі оволодіння 
спеціальністю, забезпечує не тільки досконале вивчення галузевих 
особливостей, але й охоплює широке коло споріднених галузей і сфер 
діяльності, виховна робота при цьому ґрунтується на національно-
патріотичних засадах. Такий підхід до змісту навчального процесу робить 
випускників нашого університету конкурентоспроможними на ринку праці. 

 
МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 
Метою реформування системи економічної освіти на факультеті є: 
• докорінне підвищення конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці, що забезпечить покращення кадрового та наукового 
потенціалів галузей вітчизняного агропромислового комплексу з 
урахуванням нових економічних умов та інноваційних тенденцій; 
• формування кадрового потенціалу, спроможного швидко 

адаптуватися і ефективно працювати в нових економічних умовах та 
міжнародному конкурентному середовищі шляхом спільного 
використання наукового потенціалу та матеріально-технічної бази 
економічного факультету; 
• підвищення рівня економічних досліджень та впровадження їх у 

виробництво. 
В умовах переходу до ринкової економіки, реструктуризації 

сільськогосподарських підприємств, змін у інвестиційній та фінансовій 
політиці на селі, методів управління в галузі АПК, розширення міжнародних 
зв’язків та впровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
потреба у фахівцях різних спеціальностей економічного профілю диктує 
потребу вирішення у 2010-2020 роках ряду завдань: 

• забезпечити світоглядні загальнокультурні і кваліфікаційні 
потреби, підвищити освітній і культурний рівень студентів, забезпечити 
економіку АПК кваліфікованими спеціалістами – бухгалтерами, 
фінансистами, менеджерами та економістами; 
• вдосконалити організацію та зміст навчально-виховного процесу, 

його методичне та комп’ютерне забезпечення у відповідності до 
державних та європейських стандартів економічної освіти; 
• розширити міжнародне співробітництво, покращити науково-

дослідну та видавничу діяльність з питань дослідження організаційно-
економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності 
функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України; 



 35 

• інтенсифікувати фундаментальні та прикладні економічні 
дослідження, результати яких повинні відповідати світовому рівню і мати 
вагомий вплив на освіту та соціально-економічний розвиток; 
• забезпечити високу результативність наукових досліджень в 

галузі аграрної економіки та широке спрямування їх результатів на 
інноваційний розвиток агропромислового виробництва; 
• привести у відповідність до діючих нормативів МОН України та 

вимог Болонського процесу критерії оцінки рівнів підготовки фахівців 
різних ступенів; 
• здійснювати координацію питань підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців економічного профілю. 
 

1. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
З метою забезпечення  якісної та кількісної підготовки майбутніх 

фахівців економічного блоку у сфері агропромислового виробництва на 
економічному факультеті необхідно розробити стратегічні напрями 
діяльності.  

1. Організувати та провести комплекс заходів профорієнтаційного 
спрямування. Профорієнтаційна робота на економічному факультеті буде 
направлена на забезпечення належного контингенту студентів при виконанні 
кількісних та якісних вимог до цих показників для навчальних закладів ІУ 
рівня акредитації. На економічному факультеті планується і надалі 
проводити підготовку студентів за галузями знань “Менеджмент” та 
“Економіка і підприємництво”. За галуззю знань “Менеджмент” ведеться 
підготовка студентів аналогічного напряму підготовки, за галуззю знань 
“Економіка і підприємництво” – “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Міжнародна 
економіка”, “Економіка підприємств”. 

В межах даного комплексу заходів необхідно:  
• деканату економічного факультету щорічно розробляти план 

заходів для проведення профорієнтаційної роботи викладачами із 
майбутніми абітурієнтами ; 

• кафедрам економічного факультету надавати пропозиції щодо 
персонального складу осіб для профорієнтаційної роботи та термінів його 
проведення; 

• приймати участь у підготовці та постійному оновлюванні 
інформаційних матеріалів про економічний факультет для рекламних 
відеофільмів та роликів з метою наочності проведення профорієнтаційної 
компанії;   

• забезпечити відповідність показників конкурсу абітурієнтів на 
планове місце держзамовлення нормативним вимогам до ІV рівня акредитації 
(1,8 чол. на місце); 
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• активізувати роботу ліцейних класів та курсів довузівської 
підготовки за економічними напрямами підготовки на базах середніх шкіл, 
гімназій та ліцеїв у Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Довести частку 
студентів нового прийому, які пройшли довгострокову профорієнтаційну і 
довузівську підготовку до 60%; 

• систематично проводити профорієнтаційну роботу у школах      
м. Львова з метою залучення міського населення до подальшого розвитку 
аграрної науки і освіти; 

• постійно проводити  роботу з коледжами (Івано-Франківським, 
Тлумацьким, Горохівським, Стрийським, Золочівським, Вишнянським), які 
знаходяться у структурі університету на предмет ступеневої підготовки за 
скороченим терміном навчання на денній формі навчання. 

• розробити заходи до залучення у проведенні профорієнтаційної 
роботи за місцем проживання та проходження практик студентів денної та 
заочної форми навчання. 

2. Формування матеріально-технічної бази факультету буде направлено 
на покращання забезпеченості навчального процесу обладнанням, 
приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до вимог 
навчальних планів і програм, збільшення балансової вартості обладнання 
кабінетів та лабораторій, його оновлення. Для досягнення цих завдань 
необхідно: 

• спрямувати роботу на збільшення об’ємів навчання на договірних 
засадах та надання платних навчальних послуг; 

• за рахунок збільшення об’ємів навчання на договірній основі:  
- забезпечити наявні комп’ютерні класи пристроями друку, 

сканерами та відповідним програмним забезпеченням; 
- обладнати одну аудиторію сучасною відеодемонстраційною 

системою; 
- збільшити кількість комп’ютерів. 

• за рахунок позабюджетних надходжень ЛНАУ:  
-   провести заміну аудиторних столів та лавок в аудиторіях; 
- оновити прилади і обладнання у лабораторіях та аудиторіях; 
- збільшити фонд спеціальної та нормативної літератури на 

випускових кафедрах, у методичних кабінетах. 
• за рахунок власних резервів:  

- оформити на кожній кафедрі спеціалізовані аудиторії; 
- на кожній кафедрі постійно оновлювати інформаційні 
кафедральні стенди. 

3. Для підвищення якісного рівня науково-педагогічного потенціалу 
кафедр економічного факультету необхідно: 

• започаткувати створення та розвиток наукових шкіл економічного 
спрямування за напрямами дослідження; 

• проводити відкриті лекційні та практичні заняття із залученням 
працівників філіалів кафедр; 
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• проводити роботу щодо отримання фінансування з госпдоговірної 
тематики в межах наукових досягнень кафедр факультету; 

• запровадження системи мотивації та оцінювання навчальної та  
науково-дослідної роботи викладача; 

• підвищувати фаховий рівень викладача шляхом проходження 
стажування та курсів підвищення кваліфікації за напрямами діяльності; 

• приймати участь у програмах обміну досвіду у сфері освітніх послуг 
та викладацької діяльності між ВНЗ; 

• приймати участь у грандах  Європейського Союзу за економічною 
тематикою та кафедральною тематикою. 
 
2. ОПТИМІЗАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМИ АГРАРНОЇ 

ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 
 
Формування змісту підготовки фахівців буде направлене на 

вдосконалення навчальних планів напрямів підготовки та навчальних 
програм дисциплін, приведення у відповідність змісту підготовки 
спеціалістів потребам регіону, вирішенню питань фундаменталізації та 
індивідуалізації навчання, поглиблення практичної спрямованості та 
орієнтації на світові досягнення. Для досягнення цих завдань необхідно: 

1. Розробити освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника 
економічного факультету у якій би більш повно враховувались особливості 
його роботи у галузі економіки АПК в залежності від напряму підготовки – 
“Менеджмент”, “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Міжнародна економіка”, 
“Економіка підприємства”. 

2. Розробити систему гнучких навчальних програм і планів, 
спрямованих на посилення теоретичної підготовки за логічно-аналітичним 
міждисциплінарним принципом освоєння студентами знань щодо набуття 
основ організації та менеджменту виробництва. 

3. Сформувати інтегровані навчальні і робочі плани за напрямами 
підготовки із коледжами, які входять у структуру ЛНАУ за економічними 
спеціальностями. 

4. Розробити диференційовану систему практичної підготовки в розрізі 
спеціальностей за тріадою: практичні навики в аудиторних умовах, 
навчальна (виробнича) практика в умовах виробництва під керівництвом 
викладача, виробнича практика (стажування). 

5. Переглянути відповідність сучасним вимогам та забезпечити 
належне затвердження навчальних програм дисциплін за вибором 
навчального закладу та студента. 

6. В установлені терміни проводити акредитацію в розрізі ОКР 
напрямів підготовки на факультеті: “Менеджмент”, “Облік і аудит”, 
“Фінанси і кредит”, “Міжнародна економіка”, “Менеджмент ЗЕД”, 
“Економіка підприємства”. 

7. Вести роботу з формування електронної бази навчальних програм 
дисциплін на факультету. 
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8. Постійно оновлювати навчально-методичні комплекси дисциплін за 
вимогами кредитно-модульної системи. 

9. Проводити окремі практичні або лекційні заняття у філіалах кафедр 
на виробництві з метою підвищення і адаптації їх практичної реальності – 
ННДЦ, сільськогосподарські підприємства, підприємства АПК, комерційні 
банки тощо. 

10. Впроваджувати окремі елементи форм дистанційного навчання для 
підготовки висококваліфікованих фахівців. 

11. Провести ліцензування перспективних спеціальностей згідно 
нового переліку. 

12. Розширити та удосконалити напрями магістерської підготовки з 
метою отримання кваліфікованого фахівця у економічній сфері для 
агропромислового виробництва та наукової роботи. Для цього необхідно у 
навчальних планах перелік дисциплін формувати максимально приближено 
до сфер працевлаштування випускників економічного факультету. 

13. Складання навчальних планів для магістрів проводити із 
розрахунку півторарічного терміну навчання для економічних напрямів 
підготовки із обов’язкових стажування на об’єкті майбутнього 
працевлаштування. 

 
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Організаційну роботу ради факультету, методичної комісії та деканату  

буде направлено на активізацію діяльності кафедр з досягнення відповідного 
рівня методичного забезпечення, проведення усіх видів навчальних занять, 
курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів; 
вдосконалення структури управління і контролю за навчально-виховним 
процесом; підвищення рівня демократизації і гуманізації навчально-
виховного процесу; рівня оволодіння професорсько-викладацьким складом 
прогресивними методами навчання і контролю; якісного покращання стану 
комп’ютерної підготовки студентів. Для досягнення цих завдань необхідно: 

1. Систематично оновлювати методичне забезпечення навчального 
процесу згідно вимог міжнародних стандартів, наповнення його 
електронними навчальними курсами з усіх дисциплін на базі платформи 
дистанційного навчання МООDLЕ. 

2. Видавати підручники, посібники та інші навчально-методичні 
матеріали із перспективою одержання грифу Міністерства освіти України, а 
також впроваджувати їх у навчальний процес. 

3. Впровадити для ОКР “Магістр” елементи наукової роботи у 
навчальний процес, зокрема: сприяти оприлюдненню результатів наукових 
досліджень студентів шляхом участі у науково-практичних конференціях, 
публікаціях статей у фахових виданнях, організації Інтернет-олімпіад та 
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участі в них. Ширше залучати студентів до участі в інноваційних проектах, 
стипендіальних програмах, конкурсах наукових робіт. 

4. Здійснити повний перехід на тестовий контроль перевірки 
якості отриманих знань студентами у системі МООDLЕ.  

5. Всебічно використовувати технічні засоби у навчальному 
процесі: (проектори – для демонстрації структурно-логічних схем, окремих 
положень дисциплін при читанні лекцій; комп’ютерну техніку та прикладні 
програмні продукти – під час практичного циклу підготовки студентів). 

6. Спрямовувати викладання профільних дисциплін на реальні 
практичні ситуації шляхом використання у навчальному процесі ситуаційних 
вправ (саsе studу), рольових та ділових ігор тощо. Для реалізації наміченого 
забезпечити видання відповідних методичних розробок. 

7. Розширити співпрацю з коледжами, які підпорядковані ЛНАУ у 
наданні консультацій з проведення занять з профільних дисциплін, а також у 
забезпеченні цих навчальних закладів навчально-методичними розробками і 
виданнями. 

8. Вдосконалювати тематики дипломних робіт, збільшувати 
кількість дипломних робіт, виконаних на замовлення виробництва. 

9. Проводити щорічні міжвузівські студентські Інтернет-олімпіади. 
10. Створити Інтернет-сторінки кафедр для презентації її продуктів і 

дистанційного методичного забезпечення навчання студентів. 
11. Забезпечити доступність національного бібліотечного фонду, 

статистичних матеріалів відповідного обласного і районних управлінь та 
Інтернет-ресурсів для викладачів і студентів, що у свою чергу вимагає 
передбачення можливості укладання договорів та оплати послуг відповідних 
бібліотек, управлінь статистики та інтернет-провайдерів коштами 
університету. 

12.  Створити на кафедрах тематичні бібліотеки для забезпечення 
самостійної підготовки студентів до занять. 

13. Організувати додаткові комп’ютерні класи для забезпечення 
реалізації навчального процесу, самостійної підготовки студентів до занять 
та науково-дослідної роботи викладачів та студентів.  

14. Виготовити актуальні наочні матеріалі до усіх видів занять, 
адаптованих до передових технологій візуалізації. 

15. Забезпечити ефективність відкритого навчального процесу як 
школи педагогічної майстерності. 

16. Переглянути склад заочних філій кафедр економічного 
факультету і залучати для проведення занять в умовах виробництва 
спеціалістів цих організацій. 

17. Популяризувати роль студента як споживача потоку освітніх 
послуг, що генеруються конкретним викладачем. Відповідальність за 
кількісний і якісний рівень отриманих знань покладається на конкретного 
викладача, оскільки результати контролю знань студента є віддзеркаленням 
педагогічної роботи і фахової підготовки його викладача. 
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18. Для покращення навчального процесу, науково-дослідної роботи 
та самостійної підготовки студентів на кафедрах статистики та аналізу, 
міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД створити методичні кабінети, 
укомплектувати їх відповідними тематичними бібліотеками, забезпечити 
комп’ютерною технікою. 

 
З метою покращення практичної підготовки студентів, підвищення 

кваліфікації молодих науковців та педагогічних працівників необхідно: 
1. Переглянути навчальні плани з метою підвищення статусу 

практичної підготовки студентів. 
2. Забезпечити розроблення та впровадження в навчальний процес 

наскрізних та безперервних програм практик, нові системи практичної 
підготовки студентів. 

3. Сформувати систему галузевих зв’язків між університетом та 
роботодавцями для забезпечення здобуття студентами професійних навичок 
під час проходження практики. 

4. Розробити та забезпечити систему ранньої адаптації випускників на 
первинних посадах. 

5. Створити в навчально-науковому-дослідному центрі університету 
сучасну інфраструктуру і запроваджувати сучасні технології та світові 
досягнення науки і передової практики ведення сільськогосподарського 
виробництва з використанням новітніх елементів менеджменту та 
бухгалтерського обліку. 

6. Домогтись виконання студентами під час проходження практики 
функцій, пов’язаних з майбутньою спеціальністю. 

7. Забезпечити проходження студентами практики в передових 
підприємствах галузі. 

8. Домогтись створення в базових сільськогосподарських 
підприємствах належних умов для проходження практики студентами 
університету. 

9. Постійно оновлювати каталог баз практик для студентів економічних 
спеціальностей ОКР “Бакалавр” і “Спеціаліст”.  

10. Продовжити створення навчально-практичних центрів на базі 
підприємств галузі, в яких запроваджено інноваційні технології виробництва 
продукції, застосовуються сучасна техніка та обладнання. 
 

Виховна робота на факультеті буде направлена на забезпечення 
світоглядних загальнокультурних потреб студентів, підвищення їх 
загальнокультурного рівня, формування національної свідомості та 
патріотизму. Для досягнення цих завдань необхідно: 

1. Розробити і реалізувати комплексний план виховної роботи кафедр 
факультету.  

2. Підвищити ефективність роботи наставників шляхом проведення 
відкритих виховних годин. 



 41 

3. Посилити роботу методичної комісії кураторів-наставників 
факультету в напрямку розробки і видання методичного забезпечення з 
виховної роботи. 

4. Сформувати якісний склад наставників академічних груп із найбільш 
авторитетних та кваліфікованих професорів та доцентів, забезпечити 
плановість і високий рівень їх роботи. 

5. Мобілізувати роботу кураторів-наставників академічних груп 
шляхом розробки та впровадження ними робочих програм з курсу “Сімейно-
побутова культура”. 

6. Підняти рівень художньої самодіяльності на факультеті, покращити 
культурно-масову та спортивну роботу із студентами. 

7. Організувати протягом навчального року відкриті виховні заходи, 
творчі вечори, зустрічі з видатними людьми, тематичні бесіди. 

8. Посилити роль студентського самоврядування у виховній роботі 
студентів, зокрема у гуртожитку №7. Забезпечити дотримання “Правил 
внутрішнього трудового розпорядку ЛНАУ”, а також “Правил проживання у 
гуртожитках ЛНАУ”. 

9. Виховувати у студентів потребу самостійно здобувати знання і 
готовність до застосування знань, умінь та навичок у практичній діяльності; 
розвиток пізнавального інтересу, творчої активності та самостійного 
мислення студентів. 

 
4. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЕКОНОМІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ 

Кадрову політику  направити на покращення системи підбору кадрів, їх 
розміщення, підвищення кваліфікації та заохочення педагогічних 
працівників, на приведення кадрового потенціалу кафедр факультету у 
відповідність до атестаційних вимог ІУ рівня акредитації.  Для досягнення 
цих завдань необхідно: 

1. Покращити роботу щодо підвищення наукового рівня, добору та 
розміщення науково-педагогічних кадрів на кафедрах факультету. Збільшити 
частку професорів, докторів і кандидатів наук до рівня вимог державних 
стандартів ВНЗ ІV рівня акредитації.   

2. Шляхом оголошення конкурсу покращити якісний склад кафедр, 
висунувши такі вимоги: два штатні доктори наук, професори, один з яких 
завідувач. 

3. Запровадити єдиний механізм об’єктивної рейтингової оцінки і 
визнання професійної оцінки науково-педагогічних працівників та посилення 
мотивації їх діяльності. 

4. Продовжити практику залучення до викладацької діяльності 
провідних фахівців науково-дослідних установ, підприємств і організацій 
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АПК, науково-педагогічних працівників провідних закладів освіти та науки 
зарубіжних країн. 

5.  Активізувати роботу над темами докторських дисертаційних 
досліджень на усіх кафедрах факультету. 

6. Створити сприятливі умови для захисту кандидатських дисертацій 
аспірантами, асистентами і старшими викладачами кафедр. 

7. Посилити відповідальність кафедр за якість проходження 
стажування та навчання на ФПК викладачів за рахунок вдосконалення їх 
програм та оптимального вибору місць проходження. 

8. Ширше залучати кращих випускників факультету до навчання у 
аспірантурі та магістратурі. 
   

5. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАМОВЛЕНЬ НА ПІДГОТОВКУ 
ФАХІВЦІВ 

 
Роботу усіх підрозділів факультету буде направлено на забезпечення 

відповідності рівня умінь і навиків студентів кожної спеціальності 
державним вимогам, забезпечення випускників, підготовлених за 
держзамовленням, договорами з підприємствами. Для досягнення цих 
завдань необхідно: 

1. Вдосконалити якість підготовки фахівців на основі практичної 
спрямованості кваліфікаційних вимог з урахуванням кон’юнктури ринку 
праці та світового досвіду. 

2. Розробити та впровадити на факультеті тестові технології 
педагогічного контролю. 

3. Збільшити частку дипломних проектів виконаних на основі реальних 
об’єктів, із застосуванням сучасних методів дослідження та ЕОМ. 
Забезпечити їх зовнішнє рецензування. 

4. Розробити заходи з підвищення рівня фундаментальної підготовки 
студентів. 

5. Забезпечити розподіл випускників на посади, які відповідають 
вимогам кваліфікаційних характеристик, сформувати комісію з питань 
адаптації і супроводу випускників на виробництві. 

6. Налагодити зв’язки з обласними та районними держадміністраціями, 
обласними і районними управліннями агропромислового розвитку, центрами 
працевлаштування, покращити роботу з випускниками факультету, створити 
умови для  забезпеченості місцями роботи випускників кожної спеціальності, 
підготовлених за держзамовленням. 

 
6. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ АГРАРНОЇ 

ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНОМУ 
ФАКУЛЬТЕТІ 

 
1. Активізувати роботу щодо взаємопоєднання науки і освіти, інтеграції 

науки і бізнесу, залучати до інноваційної діяльності науково-педагогічних 
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працівників, студентів, аспірантів і докторантів; забезпечити комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та підвищення технічного рівня і 
конкурентоспроможність виробництва; подати на ринок розробки  у вигляді 
інноваційних продуктів і послуг для задоволення потреб суспільства. 

2. Продовжити співпрацю факультету з науково-дослідними 
установами та виробничими структурами України і створити на їх основі 
організаційні об’єднання за регіональним та галузевим принципами. 

3. Запровадити реалізацію комплексних науково-технічних програм  за 
участі наукових установ та ВНЗ Мінагрополітики, НААН України. 

4. Практикувати залучення установами НААН України викладачів 
факультету до проведення наукових досліджень. 

5. Забезпечити виконання госпдоговірних робіт на суму не менше 50% 
від бюджетного фінансування, створити постійно діючу групу для 
формування пакетів замовлень виробництва на науково-дослідні та проектні 
роботи. 

6. Активізувати роботу професорсько-викладацького складу  та 
перспективних студентів щодо виконання госпдоговірних тематик з проблем  
підвищення соціально-економічної ефективності функціонування 
агропромислового комплексу. 

7. Прийняти участь у створенні спільних кафедр економічних 
факультетів ВНЗ при наукових установах із залученням на їх базі викладачів 
та студентів до проведення наукових досліджень. 

8. Прийняти участь у створенні на базі наукових установ та ВНЗ 
наукових центрів з спільного його використання для проведення наукових 
досліджень. 

9. Вдосконалити процес впровадження науковцями факультету 
наукових розробок та проектів у діяльність навчально-науково-дослідного 
центру ЛНАУ. 

10. Залучати провідних науковців факультету до формування змісту 
освіти, навчальних планів та програм. 

11. Підвищити рівень практичної підготовки та удосконалити систему 
проходженнями студентами виробничої практики шляхом укладання 
довгострокових угод із громадськими аграрними об’єднаннями, науково-
виробничими об’єднаннями, відомствами і установами АПК, забезпечити 
систему її контролю та оцінки результатів. 

12. Поширити практику проведення навчальних занять студентам 
факультету на виробництві (у бухгалтеріях, планово-економічних відділах 
тощо) із залученням кваліфікованих фахівців в галузі економіки. 

13. Постійно залучати студентів до наукових досліджень та участі у 
науково-дослідних гуртках з профільних дисциплін кафедр. Результативність 
даної роботи оцінюється кількістю учасників на студентських олімпіадах та 
місцями, які вони посіли, а також кількістю опублікованих матеріалів у 
відповідних студентських наукових виданнях. 

14. Здійснювати апробацію результатів наукових досліджень в ННДЦ 
ЛНАУ.  
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7. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Науково-виробничу діяльність та міжнародні зв’язки буде направлено 
на розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, створення на їх 
основі відповідних рекомендацій, впровадження у навчальний процес і 
народне господарство наукових досліджень, підвищення якості роботи щодо 
підготовки наукових кадрів, розвиток договірних відношень з вузами інших 
країн щодо реалізації освітньо-професійних програм, програм науково-
технічного співробітництва. Для цього необхідно: 

1. Сформувати на факультеті пріоритетні напрями міжнародної 
наукової діяльності, які сприятимуть майбутній Угоді про асоціацію України 
та ЄС. 

2. Розробити і реалізувати реальну програму міжнародного науково-
технічного співробітництва між вченими економічного факультету і 
провідними вузами країн ЄС. 

3. Забезпечити ріст кількості публікацій результатів наукових 
досліджень у фахових та інших міжнародних виданнях, видання монографій, 
участі у міжнародних конференціях та симпозіумах, міжнародній системі 
наукової інформації. 

4. Започаткувати нові комунікаційні канали з метою обміну науковою і 
освітянською інформацією між партнерами у вирішенні економічних питань. 

5. Взяти участь у проектах TWINNING  та TAIEX з метою розбудови 
інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного 
законодавства до законодавства ЄС. 

6. Використати європейський інструмент сусідства та партнерства 
(ENPI) для ефективної координації та застосування зовнішньої допомоги в 
галузі науки та технології. 

7. Викладачам факультету свою діяльність спрямовувати на вирішення 
питань міжнародного розвитку. 

8. Приймати активну участь у щорічних спеціалізованих виставках, в т. 
ч. з міжнародним представництвом, завершенні науково-технічних розробок, 
які сприятимуть зустрічам виробників і споживачів наукової продукції.  

9. Інтенсифікувати практику стажування вчених факультету, особливо 
молодих науковців, у провідних зарубіжних університетах та фірмах. 

10. Залучати більше науковців і студентів факультету до участі у 
міжнародних наукових проектах. 

11. Розробити комплекс заходів щодо проведення систематичної 
профорієнтаційної роботи в зарубіжних країнах для популяризації вищої 
аграрної освіти України. 

12. Приймати активну участь у міжнародних програмах  і проектах, 
спільних розробках проектів, спрямованих на створення 
конкурентоспроможної високотехнологічної продукції й новітніх технологій, 
створення спільних наукових організацій і інноваційних структур. 
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ПЛАН ДІЙ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ  
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2010-2020 Н.Р. 

  

№ п/п Зміст заходу Відповідальний 
за виконання 

Етапи 
виконання 

1. НАВЧАЛЬНА  ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

1 Збільшення конкурсу на спеціальність 
“Облік і аудит” шляхом активізації 
роботи профільних спеціалізованих 
класів у зоні діяльності Львівського 
НАУ з відповідною 
профорієнтаційною і довузівською 
підготовкою 

Заступник 
завідувача 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

2 Посилення двосторонніх зв’язків із 
закладами освіти І-ІІ рівнів акредитації 
у рамках функціонування ННВК 
Львівського НАУ 

Заступник 
завідувача 
кафедри 

2010-2012 рр.   

3 Підвищення рівня співпраці з 
державними органами управління АПК 
Західного регіону (обласні управління 
сільського господарства) щодо 
цільового направлення випускників 
сільських шкіл на факультет 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

4 Організація науково-педагогічним 
колективом кафедри реклами 
спеціальності “Облік і аудит”  в 
засобах масової інформації і на 
телебаченні 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

5 Проведення відповідного обсягу 
профорієнтаційної роботи за участю 
студентів денної та заочної форми 
навчання за місцем проживання та 
проходження виробничих практик 

Заступник 
завідувача 
кафедри 

2010-2012 рр. 

Кафедра фінансів і кредиту 
6 Проведення навчального процесу на 

якісно високому науковому, 
методичному та практичному рівнях  

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

7 Підготовка до друку навчальних 
підручників з грифом Міністерства 
освіти і науки: 
“Фінанси підприємств” “Облік і аудит” 
“Бюджетна система” 
“Податкова система» 

Онисько С.М., 
Марич І.П.,  
Тофан І.М., 

Грицина О.В., 
Синівська Л.В., 

Верзун А.А., 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 
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“Фінансовий менеджмент” 
“Міжнародні фінанси” 

Рубай О.В., 
Садура О.Б. 

8 Підготовка до друку внутрівузівських 
навчальних посібників; розробка 
навчально-методичної літератури 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

9 Розробка методичних вказівок 
студентам щодо вивчення дисциплін, а 
також з організації самостійної роботи 
студентів згідно із навчальними 
планами у відповідності до діючої 
системи ECTS та вимог Болонського 
процесу, удосконалення тестових форм 
контролю в системі “Moodle” 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

10 Коректування навчальних планів, 
навчальних та робочих програм, 
посилення рівня практичної 
підготовки, організації і змісту 
структурно-логічних схем дисциплін 
для спеціальності “Фінанси” 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

11 Застосування новітніх методів 
активізації навчального процесу 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

12 Проведення сучасних видів активного 
навчання (семінарів, тренінгів, ділових 
ігор), що дозволяють опрацювати 
реальні ситуації, які зустрічаються у 
практичній діяльності майбутніх 
фахівців 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

13 Вдосконалення організації роботи 
кафедри з філіями та ліцейними 
класами, організація роботи із 
студентами-фінансистами на 
виробництві, навчання у філіях 
кафедри 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 

Кафедра менеджменту організацій 
14 

 
 
 
  

Систематично розробляти пропозиції 
до оновлення складових  вибіркових 
дисциплін навчальних програм і планів 
відповідно до змін у галузі  та потреб 
ринку праці 

Викладачі 
кафедри 

 
 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

 
 
 

15 
 

Розробляти робочі програми курсів  з 
дисциплін, які читаються на кафедрі 
для навчання студентів за освітньо-
кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, 
“Спеціаліст” і  “Магістр” 

 
 

Викладачі 
кафедри 

  

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 
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16 

 

Брати участь в опрацюванні освітніх 
навчальних програм і планів 
підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів за  напрямом “Менеджмент 
організацій” та відповідними 
спеціальностями 

  
Викладачі 
кафедри 

 
  

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

17 
Вдосконалювати застосування  
програмно-цільового методу навчання 
студентів 

 Викладачі 
кафедри 

 

 2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

 
 
 

18 
 

Розширити  бази навчально-
виробничих практики та стажування 
студентів  напрямку “Менеджмент 
організацій” 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 

 
19 

Залучати до читання лекцій курсів з 
окремих тем  дисциплін для магістрів 
кафедри провідних вчених України  

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

20 Забезпечення   студентів   навчально-
методичною літературою, зокрема, 
навчально-методичними засобами в 
електронному варіанті та з можливістю 
дистанційного доступу до них 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 

21 Опрацювати   та   реалізувати   
навчальні   програми   для   
підготовки   аспірантів   та  здобувачів 
першого вченого ступеня (кандидата 
наук) з відповідних фахових дисциплін 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

22 
 
 

 Упродовж 2010-2020 р.р. підготовити 
та видати навчальні підручники і 
посібники з грифом МОН: 
   Організація виробництва 
   Планування діяльності підприємств 
   Менеджмент персоналу 

 
 Викладачі 

кафедри 
 
 

 
2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
 
 

 
 

23 
 

Забезпечити написання та оновлення 
методичних розробок (конспекти 
лекцій, методичні вказівки, тестові 
завдання тощо) з кожної дисципліни 
навчального плану та поповнити 
методичний кабінет кафедри і 
бібліотеку університету методичними 
розробками, в т.ч. електронними 
версіями  

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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24 

 Впровадити в навчальний процес 
основні наукові розробки кафедри  з 
метою тіснішої інтеграції науки і 
навчального процесу  

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

 
25 

 Стимулювати участь викладачів 
кафедри у роботі методичних радах і 
комісіях, а також науково-методичних 
конференціях і семінарах, присвячених 
розвитку і покращення освіти в Україні 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

26 Створення Інтернет-сторінки кафедри 
для презентації її  навчальних надбань 
з метою впровадження дистанційного 
методичного забезпечення для 
навчання студентів 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр.. 

27 Широке використання технічних 
засобів у навчальному процесі 
(проектори, комп’ютерна техніка) 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

28 Використання у навчальному процесі 
ситуаційних вправ, основаних на 
реальних практичних ситуаціях 

Викладачі 
кафедри 

 2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

29 Створити та постійно поновлювати 
веб-сторінку кафедри; розробляти 
рекламні матеріали для профорієнтації 
тощо 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра економіки підприємства 
30 Постійне підвищення якості змістовних 

навчально-методичних комплексів 
забезпечення дисциплін у 
відповідності до світових стандартів 
освіти 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

31 Систематичне підвищення фахового 
рівня викладачів шляхом стажування і 
підвищення кваліфікації у передових 
вітчизняних і закордонних закладах 
освіти та наукових установах, а також 
на виробництві 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

32 Встановлення плідних і взаємовигідних 
зв’язків із профільними кафедрами 
галузевих та загальнодержавних 
закладів освіти, а також із 
закордонними навчальними закладами 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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33 Підготовка та виданням підручників, 
посібників та інших навчально-
методичних матеріалів із 
перспективою одержання грифу 
Міністерства освіти України, а також  
їх впровадження у навчальний процес 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

34 Повний перехід на тестовий контроль 
перевірки якості отриманих знань 
студентами у системі МООDLЕ 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

35 Всебічне використання технічних 
засобів у навчальному процесі: 
(проектори – для демонстрації 
структурно-логічних схем, окремих 
положень дисциплін при читанні 
лекцій; комп’ютерна техніка та 
прикладні програмні продукти – під 
час практичного циклу підготовки 
студентів) 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

36 Спрямування викладання профільних 
дисциплін на реальні практичні 
ситуації шляхом використання у 
навчальному процесі ситуаційних 
вправ (саsе studу) 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

37 Створення Інтернет-сторінок кафедри 
для презентації її продуктів і 
дистанційного методичного 
забезпечення навчання студентів 

Гавука І.С. 2010-2012 рр. 

38 Укладання договорів та оплата послуг 
наукових бібліотек, управлінь 
статистики та Інтернет-провайдерів 

Зав. 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

39 Створення кафедральної тематичної 
бібліотеки для забезпечення самостій-
ної підготовки студентів до занять, 
написання курсових, наукових та 
дипломних робіт 

Зав. 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

40 Виготовлення актуальних наочних 
матеріалів до усіх видів занять, 
адаптованих до передових технологій 
візуалізації 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

41 Забезпечення ефективного відкритого 
навчального процесу як школи 
педагогічної майстерності 

Павленчик 
Н.Ф., 

Яців С.Ф. 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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42 Популяризація ролі студента як 
споживача потоку освітніх послуг, що 
генеруються конкретним викладачем 

Куратори 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 
43 Підвищення фахового рівня викладачів 

шляхом стажування (один раз на п’ять 
років) і підвищення кваліфікації (один 
раз на п’ять років) у передових 
вітчизняних закладах освіти та 
закордонних вузах 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

44 Встановлення плідних і 
взаємовигідних зв’язків із профільними 
кафедрами галузевих та 
загальнодержавних закладів освіти, а 
також із закордонними навчальними 
закладами 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

45  Робота над виданням підручників, 
посібників та інших навчально-
методичних матеріалів із 
перспективою одержання грифу 
профільного міністерства та 
впровадження їх у навчальний процес 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

46 Повний перехід на тестовий контроль 
перевірки якості отриманих знань 
студентами у системі МООDLЕ 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

47 Всебічне використання технічних 
засобів у навчальному процесі: 
(проектори – для демонстрації 
структурно-логічних схем, окремих 
положень дисциплін при читанні 
лекцій; комп’ютерна техніка та 
прикладні програмні продукти – під 
час практичного циклу підготовки 
студентів 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

48 Націленість викладання  дисциплін на 
реальні практичні ситуації шляхом 
використання у навчальному процесі 
ситуаційних вправ (саsе studу) 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

49 Створення Інтернет-сторінок кафедри 
для презентації її продуктів і 
дистанційного методичного 
забезпечення навчання студентів 

Дудяк Р.П. 2010-2012 рр. 

50 Створення навчально-методичного 
кабінету кафедри 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
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51 Створення кафедральної тематичної 
бібліотеки для забезпечення 
самостійної підготовки студентів   

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

52 Організація комп’ютерного класу для 
забезпечення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи та 
самостійної підготовки студентів до 
занять 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр.  

Кафедра інформаційних технологій 
53 Підготовка та видання навчальних 

посібників: 
- Моделювання виробничих систем в 
АПК; 
- Моделювання та прогнозування 
стану довкілля; 
- Дослідження операцій; 
- Економетрія в середовищі 
електронних таблиць Exel; 

Підготовка та видання збірника задач: 
- Математичне програмування і 
моделювання виробничих систем в 
АПК 

Сибаль Я.І. 
Пасічник Т.В. 

Желєзняк А.М. 
Синицький 

О.М. 
Батюк О.Я. 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

54 Розробка та видання методичних 
вказівок та завдань для студентів 
денної та заочної форми навчання 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економічної теорії 
55 Впорядкування документації кафедри 

та приведення навчально-методичних 
комплексів дисциплін до вимог 
Болонського процесу  

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

56 Розробка лекційних курсів дисциплін 
кафедри із використанням 
комп’ютерної програми Power Point 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

57 Постійне вдосконалення відкритого 
процесу з подальшим його 
обговоренням на засіданні кафедри  

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

58 Підготовка та видання навчальних 
посібників із дисциплін, що читаються 
на кафедрі. Організація презентації 
навчальних посібників 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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59 Систематичне проведення науково-
практичних семінарів за результатами 
науково-дослідної роботи 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

60 Створення навчально-методичного 
кабінету кафедри 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

Кафедра права і підприємництва 
61 Підготовка та видання навчальних 

посібників: 
- Організація малого бізнесу; 
- Правове забезпечення 
підприємницької діяльності 

Губені Ю.Е. 
Возняк Р.П. 
Іванов А.О. 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

62 Створення навчально-методичного 
кабінету кафедри та організація 
комп’ютерного класу 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

63 Розробка та підготовка до друку 
навчально-методичної літератури 

Ведучі 
викладачі у 

розрізі 
дисциплін 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

64 Налагодження зв’язків із польськими і 
чеськими аграрними університетами 
для підвищення кваліфікаційного рівня 
і обміну досвідом з наукових питань 
стосовно розвитку аграрного сектору 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра іноземних мов 
65 Створення Інтернет-сторінок кафедри  Заступник 

завідувача 
2010-2012 рр. 

66 Створення навчально-методичного 
кабінету кафедри 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

67 Створення кафедральної тематичної 
бібліотеки для забезпечення 
самостійної підготовки студентів   

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра статистики і аналізу 
68 Систематично розробляти пропозиції 

до оновлення складових дисциплін, 
навчальних програм і планів кафедри 

Заступник 
завідувача  

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

69 Широко використовувати технічні 
засоби у навчальному процесі 
(проектори, комп’ютерну техніку) 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

70 Стимулювати участь викладачів 
кафедри у роботі методичних рад і 
комісіях, а також науково-методичних 
конференціях і семінарах 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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71 Підготувати та видати навчальні 
підручники і посібники з грифом 
МОН: 

- Стратегічний аналіз 
- Методологія організації наукових 
досліджень 
- Курс лекцій із статистики 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

72 Забезпечення студентів навчально-
методичною літературою, зокрема 
навчально-методичними засобами в 
електронному варіанті та з можливістю 
дистанційного доступу до них 

Ведучі 
викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

73 Створення Інтернет-сторінки кафедри 
для презентації її навчальних надбань і 
з метою впровадження дистанційного 
методичного забезпечення для 
навчання студентів 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 

2. НАУКОВА РОБОТА 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

74 Створення в методичному кабінеті 
інформаційної бази, в якій була б 
сконцентрована інформація для 
проведення економічних досліджень 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

75 Комплектування штату науково-
педагогічних працівників шляхом 
конкурсного відбору, на контрактній 
основі, підготовки через аспірантуру і 
докторантуру 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

76 Збільшення частки професорів, 
докторів і кандидатів наук до рівня 
вимог державних стандартів ВНЗ ІV 
рівня акредитації шляхом захисту 
кандидатських дисертацій  

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

77 Підвищити ефективність роботи 
аспірантури при кафедрі шляхом 
відбору на навчання здібної молоді, 
скоротити розрив між закінченням 
навчання в аспірантурі і захистом 
дисертації 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

78 Проведення переатестації навчально-
допоміжного персоналу, підвищення 
рівня їх комп’ютерної грамотності 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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79 Розширення тематики та обсягів 
госпдоговірних робіт. Добитися 
заключення кафедрою госпдоговірних 
тематик на виконання наукових 
досліджень 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

80 Дотримання і виконання плану-графіку 
видання монографій, публікацій 
наукових статей, участі у наукових 
конференціях  

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

81 Забезпечення постійної роботи 
наукових семінарів. До їх роботи 
залучати аспірантів, здобувачів, членів 
студентських наукових гуртків 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

82 Апробація результатів наукових 
досліджень в ННДЦ ЛНАУ 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

83 Удосконалення організації, планування 
і ведення науково-дослідної роботи 
студентів: 

- постійна робота студентських 
наукових гуртків; 

- залучення студентів-гуртківців до 
кафедральних досліджень; 

- ширше охоплення студентів участю 
у предметних олімпіадах та конкурсах 
на кращу наукову (дипломну) роботу; 

- розширення тематики комплексних 
тем дипломного проектування на базі 
одного об’єкту дослідження; 

- покращення інформаційного 
забезпечення наукових досліджень 
студентів, в т. ч. надання можливості 
доступу до інформації через систему 
Інтернет; 

- раціональне поєднання 
можливостей практичної підготовки з 
науковим пошуком студентів   

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра фінансів і кредиту 
84 Участь студентів і викладачів у 

міжнародних науково-практичних та 
методичних конференціях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

85 Активізація роботи постійно діючого 
науково-методичного семінару з 
проблем фінансово-кредитного 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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механізму 
86 Публікація наукових статей та видання 

монографій за результатами наукових 
досліджень в межах кафедральної 
наукової тематики 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

87 Організація студентської наукової 
роботи та сприяння в досягненні 
високих результатів студентами на 
міжнародних та всеукраїнських 
наукових студентських конференціях, 
олімпіадах 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

88 Налагодження взаємовідносин з 
науковцями різних країн, а також з 
представниками ВНЗ України 
аграрного та інших профілів 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра менеджменту організацій 
89 Розробка нових та розширення 

існуючих наукових напрямів  кафедри,  
що мають як фундаментальне, так i 
прикладне  значення  

Викладачі 
кафедри 

 
 

  
2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

90 Здійснювати наукове керівництво  
студентів у наукових дослідженнях  
залучивши весь професорсько-
викладацький склад до керівництва 
науковою роботою студентів  

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

91 Здійснювати керівництво науковою 
роботою студентів з метою участі їх у  
щорічних конкурсах наукових 
студентських робіт, дипломних робіт 
та студентських наукових 
конференціях  

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

92 
 

Підготувати і подати до захисту у 2011 
році дисертацій на здобуття вченого 
ступеня кандидата наук: Р. Антоняк, 
М. Пархуць  

 
Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 

93 Участь у різних формах здобуття 
грантів та участі у проектах на 
виконання науково-дослідних робіт 

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

94 
 

 

Участь в організації та проведенні 
науково-технічних конференцій та 
семінарів 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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95 Oпрацювати систему заходів для 
ширшого залучення студентів, 
особливо магістерського рівня, до 
наукових досліджень за тематикою 
кафедри та їх участі у наукових 
конференціях та семінарах різних 
рівнів, а також у конкурсах 
студентських наукових робіт; 
здійснювати популяризацію досягнень 
наших студентів серед інших 
студентів, особливо на молодших 
курсах  

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
   

96 Підготовка та видання монографії за 
тематикою досліджень викладачів 
кафедри 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
 

97  Пошук можливостей укладання 
договорів на виконання 
госпрозрахункових тем 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра економіки підприємства 
98 Активізація роботи викладачів та 

аспірантів кафедри над 
дисертаційними дослідженнями на 
здобуття наукових ступенів кандидата і 
доктора економічних наук  

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

99 Систематична участь у науково-
практичних конференціях на 
внутрівузівському, регіональному, 
всеукраїнському і міжнародному 
рівнях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

 

100 Активна участь кожного викладача у 
виконанні бюджетної науково-
дослідної теми кафедри (згідно 
розробленого і затвердженого плану-
графіку), яка виконується в межах 
факультетської науково-дослідної 
тематики 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

101 Публікація наукових досліджень у 
фахових та інших виданнях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

102 Пошук можливостей укладання 
договорів на виконання 
госпрозрахункових тем 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 



 57 

103 Залучення студентів до наукових 
досліджень та керівництво їх роботою 
у науково-дослідних гуртках з 
профільних дисциплін кафедри 

Керівник 
гуртка 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 

104 Активізація роботи викладачів над 
дисертаційними дослідженнями на 
здобуття наукових ступенів кандидата і 
доктора наук 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

105 Систематична участь у науково-
практичних конференціях на 
вузівському, регіональному, 
державному і міжнародному рівнях 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

106 Активна участь кожного викладача у 
виконанні науково-дослідної теми 
кафедри, яка виконується у межах 
факультетської науково-дослідної 
тематики 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

107 Публікація результатів наукових 
досліджень у фахових та інших 
виданнях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

108 Пошук можливостей заключення 
договорів на виконання 
госпрозрахункових тем 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

109 Залучення студентів до наукових 
досліджень та керівництво їх роботою 
у науково-дослідних гуртках з 
профільних дисциплін кафедри 

Керівник 
студентського 

наукового 
гуртка 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра інформаційних технологій 
110 Побудова нечіткої моделі 

прогнозування фінансово-економічних 
показників стану сільського 
господарства, проведення 
експериментів по оптимізації 
параметрів системи прогнозування 

Пасічник Т.В. 2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

111 Діагностика банкрутства 
сільськогосподарських підприємств із 
використанням апарату нечіткої логіки 

Пасічник Т.В. 2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

112 Розробка моделей оптимізації 
вирощування овочів закритого ґрунту 

Сибаль Я.І. 2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

113 Розробка прикладної моделі задачі 
організації підсобного господарства 
комбікормового підприємства 

Сибаль Я.І. 2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 
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114 Активізація роботи наукового гуртка з 
інформатики і програмування 

Керівник 
студентського 

наукового 
гуртка 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

115 Проведення студентських наукових 
конференцій та олімпіад із профільних 
дисциплін 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економічної теорії 
116 Систематичне проведення науково-

практичних семінарів за результатами 
науково-дослідної роботи 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

117 За результатами проведених 
досліджень підготовка окремого 
розділу до колективної монографії 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 

118 Публікація результатів наукових 
досліджень у фахових та інших 
виданнях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

119 Активізація студентської наукової 
роботи   

Керівник студ. 
наукового 

гуртка 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра права і підприємництва 
120 Публікація результатів наукових 

досліджень у фахових та інших 
виданнях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

121 Підготовка та видання монографії за 
тематикою досліджень викладачів 
кафедри 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

122 Участь студентів і викладачів у 
міжнародних науково-практичних та 
методичних конференціях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

123 Збільшення частки професорів, 
докторів і кандидатів наук до рівня 
вимог державних стандартів ВНЗ ІУ 
рівня акредитації шляхом захисту 
кандидатських дисертацій  

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

124 Активізація роботи студентського 
наукового гуртка   

Керівник студ. 
наукового 

гуртка 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра іноземних мов 
125 Участь студентів і викладачів у 

міжнародних науково-практичних та 
методичних конференціях 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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126 Активізація роботи постійно діючого 
науково-методичного гуртка 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

127 Публікація наукових статей та видання 
монографій за результатами наукових 
досліджень в межах кафедральної 
наукової тематики 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

128 Організація студентської наукової 
роботи та сприяння в досягненні 
високих результатів студентами на 
міжнародних та всеукраїнських 
наукових студентських конференціях, 
олімпіадах 

Заступник 
завідувача з 

науки 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

129 Налагодження взаємовідносин з 
науковцями різних країн, а також з 
представниками ВНЗ України 
аграрного та інших профілів 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра статистики та аналізу 
130 Розроблення нових та розширення 

існуючих наукових напрямків кафедри, 
що мають як фундаментальне, так і 
прикладне значення 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

131 Участь у різних формах здобуття 
грантів та участі у проектах на 
виконання науково-дослідних робіт 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

132 Участь у проведенні наукових 
семінарів та конференцій 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

133 Публікація не менше 2-3 наукових 
робіт на одного науково-педагогічного 
працівника кафедри 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

134 Активізація роботи над докторськими 
та кандидатськими дисертаціями 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

135 Пошук можливостей укладання 
договорів на виконання 
госпрозрахункових тем 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

136 Підготовка та видання монографії за 
тематикою досліджень викладачів 
кафедри 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

3. ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

137 Підвищення ефективності роботи 
інституту наставників шляхом 
проведення відкритих виховних годин 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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138 Проведення згідно графіку тематичних 
днів кафедри у гуртожитку 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

139 Підготовка методичних рекомендацій 
для студентів 1 курсу “Особливості 
навчально-методичного процесу у 
ЛНАУ”  

Гнатишин Л.Б., 
Петришин Л.П., 

Прокопишин 
О.С. 

2010-2012 рр. 

Кафедра фінансів і кредиту 
140 Проведення виховних годин згідно 

попередньо розроблених графіків та 
плану 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

141 Організація екскурсій по історичних 
місцях Львова та області 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

142 Проведення бесід із студентами на 
виховні теми під час чергування у 
гуртожитку 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра менеджменту організацій 
 

143 
 Систематичне проведення виховної 
роботи, яка базується на принципах 
педагогіки співробітництва і 
передбачає самоактуалізацію, 
самовираження і самореалізацію 
креативного потенціалу сучасної 
молоді 

Викладачі 
кафедри 

 
 
 
 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
 
 
 
 
 

 
145 

 

Чергування у гуртожитках згідно 
графіку. Організація зустрічей із 
студентами, бесіди та днів кафедри у 
гуртожитках. Теми зустрічей 
узгоджуються із інтересами 
студентського колективу    

Викладачі 
кафедри 

 
 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
 
 
 
 

Кафедра економіки підприємства 

146 Розробка та реалізація комплексного 
плану виховної роботи кафедри 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

147 Забезпечення плановості і високого 
рівня виховної роботи викладачів 
кафедри – наставників академ. груп 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

148 Організація відритих виховних годин Наставники 
академ. груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра інформаційних технологій 

149 Організація роботи наставників в 
групах, виховна робота в гуртожитках, 
культурно-масова робота тощо 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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150 Залучення студентів до участі у 
спортивних змаганнях, художній 
самодіяльності, самоврядуванні 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економічної теорії 
151 Організація екскурсій студентів по 

історичних місцях області, 
фотовиставок, театрів, зустрічей з 
відомими людьми тощо   

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

152 Проведення профорієнтаційної роботи 
з учнями шкіл м. Львова, районів 
Львівської області та за її межами для 
відбору кращих для навчання на 
факультеті 

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра права і підприємництва 

153 Організація відритих виховних годин Наставники 
академ. груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

154 Виховання у студентів потреби 
самостійно здобувати знання і 
готовності до застосування знань, 
умінь та навичок у практичній 
діяльності. Розвиток пізнавального 
інтересу, творчої активності та 
самостійного мислення студентів 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

155 Формування особистісного світогляду 
кожного студента як безпосереднього 
учасника соціально-економічних 
перетворень в Україні. Виховання у 
студентів здатності усвідомлювати, 
формувати та обстоювати власну 
позицію 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 
156 Розробка та запровадження 

комплексної програми ознайомлення 
студентів з історичною та культурною 
спадщиною регіону 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

157 Організація зустрічей в академічних 
групах з викладачами – ветеранами 
університету, громадськими діячами, 
відомими політиками  

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра іноземних мов 
158 Проведення виховних годин згідно 

попередньо розроблених графіків та 
плану 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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159 Організація екскурсій по історичних 
місцях Львова та області 

Наставники 
академ. груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

160 Проведення бесід із студентами на 
виховні теми під час чергування у 
гуртожитку 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра статистики і аналізу 
161 Проведення відкритих виховних годин 

та днів кафедри у гуртожитках 
Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

162 Проведення тематичних лекцій 
спрямованих на культурний, духовний 
та загальноосвітній розвиток студентів 

Наставники 
академічних 

груп 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

163 Вдосконалення планів ступеневої 
підготовки фахівців, їх організаційно-
методичне забезпечення 

Завідувач, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

164 Перегляд складу заочних філій кафедр 
і залучення для проведення занять в 
умовах виробництва спеціалістів цих 
організацій 

Завідувач, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

165 Вдосконалення тематики дипломних 
робіт, збільшення кількості дипломних 
робіт, виконаних на замовлення 
виробництва 

Завідувач, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

166 Постійне оновлення каталогу баз 
практик для студентів спеціальності 
“Облік і аудит” ОКР “Бакалавр” і 
“Спеціаліст” 

Завідувач, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

167 Проведення щорічної міжвузівської 
студентської Інтернет-олімпіади 

Завідувач, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра фінансів і кредиту 
168 Стажування викладачів згідно графіку  Заступник 

завідувача 
2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

169 Участь викладачів кафедри у 
профорієнтаційній роботі та до 
вузівській підготовці молоді 

  Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра менеджменту організацій 
 

170 
 
 

 

Дотримання виконавської та трудової 
дисципліни кожним викладачем як у 
процесі організації і проведення 
планових занять, так і під час 
позааудиторної роботи 

Викладачі 
кафедри 

 

 2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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171 Активна життєва позиція та участь у 
громадському житті кафедри, 
факультету та вузу 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економіки підприємства 
172 Активізація взаємовідвідування занять 

викладачами кафедри 
Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

173 Участь викладачів кафедри у 
профорієнтаційній роботі та до 
вузівській підготовці молоді 

  Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра інформаційних технологій 
174 Участь у радах університету та 

факультету 
  Завідувач та 

заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

175 Активна участь у громадському житті 
кафедри, факультету та університету 

  Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економічної теорії 
176 Підвищення рівня профорієнтаційної 

роботи шляхом розробки та 
впровадження раціональних шляхів її 
проведення 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

177 Виявлення здібних та перспективних 
випускників економічного факультету 
ОКР “Магістр” з метою залучення їх до 
роботи на кафедрі 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра права і підприємництва 
178 Продовження роботи проведення 

навчальних семінарів з питань 
вдосконалення кредитно-модульної 
системи 

Завідувач, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 
179 Організація круглого стола з проблем 

удосконалення зовнішньоекономічної 
діяльності сільськогосподарських 
підприємств 

Гнаткович О.Д. 2010-2012 рр. 

Кафедра іноземних мов 
180 Подальше вдосконалення відкритого 

навчального процесу та 
взаємовідвідування викладачами 
навчальних занять 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра статистики і аналізу 
181 Дотримання виконавської та трудової 

дисципліни кожним викладачем як у 
процесі організації і проведення 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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планових занять так і підчас поза 
аудиторної роботи 

182 Активна життєва позиція та участь у 
громадському житті кафедри 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

183 Придбання додаткових комп’ютерних 
класів 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

184 Укомплектування 2-х аудиторій 
технічними засобами (проекційною та 
відеотехнікою) 

Завідувач 
кафедри 

2012-2014 рр. 

185 Інтенсифікація навчального процесу, 
удосконалення читання лекцій на 
основі придбання та використання 
технічних засобів 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 

186 Поповнення програмного забезпечення 
автоматизації облікового процесу 
шляхом використання бухгалтерських 
комп’ютерних програм 1:С Бухгалтерія 
та Парус 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 

187 Постійне оновлення інформації на 
Інтернет-сторінці кафедри 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2020 рр. 

188 Постійне оновлення електронних 
версій методичного забезпечення та 
навчальних посібників 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

189 Налагодження методичної роботи з 
коледжами, які входять у структуру 
ЛНАУ в напрямку видання спільних 
методичних розробок та налагодження 
комунікацій шляхом використання 
Інтернет ресурсів 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра фінансів і кредиту 
190 Забезпечення навчально-методичного 

кабінету спеціальною літературою, 
пакетом комп’ютерних програм 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

191 Оновлення діючого комп’ютерного 
класу з метою програмного 
забезпечення викладання фінансових 
дисциплін, придбання 
мультимедійного проектора 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

192 Підготовка термінологічних словників 
з навчальних дисциплін кафедри 

Ведучі 
викладачі 

2012-2014 рр. 
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193 Підбір тематичних вибірок наукових 
статей для студентів-науковців, 
магістрантів, аспірантів та здобувачів 
кафедри 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

194 Оновлення каталогів економічно-
фінансової та навчальної наукової 
літератури 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра менеджменту організацій 
195 Організація комп’ютерного класу для 

забезпечення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи та 
самостійної підготовки студентів до 
занять 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

196 Забезпечення навчального процесу 
якісними комп’ютерними програмами 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

197 Суттєве покращення матеріально-
технічної бази:  оновлення 
методичного забезпечення кафедри,  
естетичне оформлення кабінетів і 
аудиторій кафедри,  покращення стану 
комп’ютеризації навчального процесу 

Завідувач 
кафедри, 
завідувач 

методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економіки підприємства 
198 Оновлення наочних матеріалів, 

навчальних аудиторій та приведення їх 
у відповідність до сучасних вимог 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

199 Організація комп’ютерного класу та 
забезпечення його сучасними 
технічними засобами і відповідними 
програмними продуктами 

Зав. кафедри, 
завідувач 

методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

200 Підписка на фахові періодичні видання Завідувач 
методичним 
кабінетом 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра інформаційних технологій 
201 Організація комп’ютерних класів в ауд. 

122 та 126 
Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

202 Під’єднання всіх комп’ютерних класів 
в єдину локальну університетську 
мережу з виходом в Інтернет 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

Кафедра економічної теорії 
203 Організація комп’ютерного класу та 

забезпечення його сучасними 
технічними засобами і відповідними 

Завідувач 
кафедри     

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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програмними продуктами 
204 Оновлення технічного забезпечення 

лаборантської 
Завідувач 
кафедри     

2013-2020 рр. 

Кафедра права і підприємництва 
205 Організація комп’ютерного класу для 

забезпечення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи та 
самостійної підготовки студентів до 
занять 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

206 Забезпечення навчального процесу 
якісними комп’ютерними програмами 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 

207 Створення Інтернет-сторінки кафедри 
для презентації її продуктів і 
дистанційного методичного 
забезпечення навчання студентів 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 

208 Створення навчально-методичного 
кабінету 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

209 Організація комп’ютерного класу та 
забезпечення його сучасними 
технічними засобами і відповідними 
програмними продуктами 

Завідувач 
кафедри     

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра іноземних мов 
210 Підготовка термінологічних словників 

з навчальних дисциплін кафедри 
Ведучі 

викладачі 
2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

211 Укомплектування 2-х аудиторій 
технічними засобами (проекційною та 
аудіотехнікою) 

Завідувач 
кафедри 

2012-2014 рр. 

212 Організація комп’ютерного класу для 
забезпечення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи та 
самостійної підготовки студентів до 
занять 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

Кафедра статистики та аналізу 
213 Організація комп’ютерного класу для 

забезпечення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи та 
самостійної підготовки студентів до 
занять 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 

214 Суттєве покращення матеріально-
технічної бази:  оновлення 
методичного забезпечення кафедри,  
естетичне оформлення кабінетів і 

Завідувач 
кафедри, 
завідувач 

методичним 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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аудиторій кафедри,  покращення стану 
комп’ютеризації навчального процесу 

кабінетом 

5. СПІВПРАЦЯ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, 
НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ  УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту 

215 Розширення співпраці з коледжами, які 
підпорядковані ЛНАУ у наданні 
консультацій з проведення занять з 
профільних дисциплін, а також у 
забезпеченні цих навчальних закладів 
навчально-методичними розробками і 
виданнями  

Завідувач 
кафедри, 
заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 

Кафедра фінансів і кредиту 
216 Співпраця із науково-педагогічним 

персоналом інших ВНЗ (в т. ч. 
коледжів) в напряму рецензування 
методичних вказівок, рекомендацій, 
монографій, посібників тощо 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

217 Підготовка спільних наукових та 
навчально-методичних праці з 
викладачами інших ВНЗ 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра менеджменту організацій 
218 Розвиток і провадження чинної 

співпраці з ВНЗ України з метою 
вдосконалення організації навчального 
процесу 

Викладачі 
кафедри 

 
 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

219 Розширення співпраці  з закордонними 
університетами, насамперед з тими, де 
вже встановлені міжуніверситетські 
зв’язки для реалізації засад та 
можливостей Болонського процесу для 
студентів та працівників кафедри 

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

220 Підготовка та укладання угод про 
наукову та навчальну співпрацю з 
відповідними відділами  та 
профільними науковими установами 
Львова  та України 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економіки підприємства 
221 Активізація робіт щодо налагодження 

нових і поглиблення існуючих зв’язків 
із аграрними університетами інших 
країн 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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222 Розвиток міжнародної співпраці у 
сфері фундаментальних та прикладних 
досліджень та впровадження їх у 
навчальний процес 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

223 Ріст кількості наукових публікацій у 
міжнародних виданнях, участі у 
конференціях та симпозіумах, 
міжнародній системі наукової 
інформації 

Викладачі 
кафедри  

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра інформаційних технологій 
224 Налагодження зв’язків з польськими і 

чеськими аграрними університетами 
для підвищення кваліфікаційного рівня 
і обміну досвідом з наукових питань 
стосовно розвитку агарного сектора 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра економічної теорії 
225 Налагодження творчих та наукових 

зв’язків із кафедрами економічної 
теорії Польщі, Білорусії та Росії 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

226 Забезпечення систематичного 
моніторингу за інформацією про 
інвестиційні проекти, можливу 
співпрацю в цьому напряму 

Заступник 
завідувача 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра права і підприємництва 
227 Налагодження зв’язків з польськими і 

чеськими аграрними університетами 
для підвищення кваліфікаційного рівня 
і обміну досвідом з наукових питань 
стосовно розвитку агарного сектора 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 
228 Розробка програми розвитку сільських 

територій і тваринництва Західного 
регіону спільно з Інститутом 
землеробства с. Оброшино 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

229 Участь у проекті EU TACIS Tempus 
project JEP 27136-2006 “Implentation of 
basic and advanced scientific 
methodologies in agricultural Master & 
PhD curricula” 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2012-2014 рр. 

Кафедра іноземних мов 
230 Налагодження творчих та наукових 

зв’язків із профілюючими кафедрами 
Львівських та закордонних закладів 

Завідувач 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 
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освіти    
Кафедра статистики та аналізу 

231 Розширення співпраці  з закордонними 
університетами, насамперед з тими, де 
встановлені міжуніверситетські 
зв’язки, для реалізації засад та 
можливостей Болонського процесу для 
студентів та працівників кафедри 

Викладачі 
кафедри 

 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

232 Підготовка та укладання угод про 
наукову та навчальну співпрацю з 
відповідними відділами  та 
профільними науковими установами 
Польщі 

Викладачі 
кафедри 

2010-2012 рр. 
2013-2020 рр. 

 
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ МЕХАНІКИ ТА 

ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Сільське господарство і надалі залишається ключовою ланкою 
народногосподарського комплексу України, основним джерелом формування 
бюджету нашої держави, її продовольчої безпеки. Сільське господарство і 
надалі буде основним постачальником сировинних ресурсів для роботи 
річних галузей промисловості. В умовах інтеграції нашої держави у світовий 
економічний простір, на перспективу потрібно буде вирішувати питання 
щодо підвищення рівня конкурентоздатності аграрного сектору України. 

 
Факультет механіки те енергетики планує свою роботу, виходячи з 

ухвал вченої ради університету, постанов ректорату, наказів та розпоряджень 
ректора  

 
№ 
п/п Назва заходів 

Термін 
виконання 

Відповідальні за 
проведення 

Навчально-методична робота 

1. 

Підготовити і затвердити нові навчальні 
плани підготовку фахівців напрямів 
підготовки “Процеси, машини і 
обладнання АПВ” ОКР  “Бакалавр”; 
  “Енергетика та електротехнічні 
системи в АПК” ОКР  “Бакалавр”; 
  “Машинобудування” ОКР  “Бакалавр”; 
  “Автомобільний транспорт” ОКР  
“Бакалавр”; 
спеціальностей “Механізація сільського 
господарства” ОКР “Спеціаліст” та 
“Магістр”; 

01.05. 
2011 р. 

Декан, 
заступник декана з 

навчально-
організаційної 

роботи, завідувачі 
випускових 

кафедр 
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 “Енергетика с.-г. виробництва” ОКР 
“Спеціаліст” та “Магістр”; 
 “Якість, стандартизація, сертифікація” 
ОКР “Спеціаліст”; 
 “Обладнання переробних і харчових 
виробництв” ОКР “Магістр”; 
 “Підйомно-транспортні будівельні, 
дорожні, меліоративні машини і 
обладнання” ОКР “Магістр” 

2. 

Розширити до 20 кількість навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації, що 
мають ліцензовані напрями підготовки 
інженерного профілю ОКР “Молодший 
спеціаліст”, випускники яких згідно 
правил прийому до Львівського НАУ 
мають право вступати на скорочену 
форму навчання ОКР “Бакалавр”. 
Розробити і погодити з ними інтегровані 
навчальні плани 

до 1.05. 
2012 р. 

Декан, 
заступник декана з 

навчально-
організаційної 

роботи, 
завідувачі 

випускових 
кафедр 

3. 

Підготовити і затвердити навчальні 
програми з дисциплін, які читаються на 
факультеті, відповідно до кредитно-
модульної системи організації 
навчального процесу для студентів 
денної та заочної форм навчання 

Постійно Декан, 
завідувачі кафедр 

4. 

Розробити, затвердити та ввести в 
електронну базу даних системи 
“Moodle” комплекси дисциплін 
(лекційний матеріал, методичні 
рекомендації, тестові завдання), які 
передбачені навчальними планами 

до 1.05. 
2012 р. 

Ведучі викладачі 
дисциплін, 

завідувачі кафедр 

5. 

Збільшити до трьох кількість філій 
кожної кафедри факультету. Поновити 
документацію, розробити плани  і 
графіки проведення в них занять 
(проходження виробничих практик) для  
студентів стаціонарної форми навчання 

до 1.09. 
2011р. 

Заступник 
декана з 

навчально-
організаційної 

роботи, 
завідувачі 

кафедр 

6. 

Розширити перелік реальних баз 
практик, які передбачені навчальними 
планом підготовки фахівців всіх 
освітньо-кваліфікаційних рівнів за 
ліцензованими на факультеті напрямами 
і спеціальностями 

До 1.09. 
2012 р. 

Заступник 
декана з НДР і 

практичної 
підготовки, 
завідувачі 

випускових 
кафедр 
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7. 

Видавати методичні вказівки, які  
плануються кафедрами на навчальний 
рік для студентів денної та заочної форм 
навчання з розрахунку не менше 2-х на 
одного викладача. 
Добитись 100% методичного 
забезпечення дисциплін, що читаються 
на кафедрах 

Постійно Завідувачі 
кафедр 

8. 

Уточнити структуру, зміст та 
запровадити здачу державного 
тестового іспиту на ПЕОМ студентами, 
які навчаються за напрямами 
підготовки:  
 “Процеси, машини і обладнання АПВ”; 
 “Енергетика та електротехнічні 
системи в АПК”; 
 “Машинобудування”. 

30.04. 
2012 р. 

Заступник 
декана з 

навчально-
організаційної 

роботи, 
завідувачі 

кафедр 
випускових 

кафедр 

9. 

Підготувити та забезпечити участь не 
менше як 10 студентів факультету у ІІ 
етапі Всеукраїнських предметних 
олімпіад та представити на ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу наукових 
робіт із загально-технічних і 
спеціальних дисциплін не менше як 10 
студентських наукових робіт 

Щорічно 

Заступник 
декана з 

наукової роботи, 
завідувачі 

кафедр, провідні 
викладачі 

10. 

Розробити електронні варіанти 
підручників з дисциплін: 
 “Трактори і автомобілі”; 
“Деталі машин”; 
 “Сільськогосподарські машини”; 
 “Електроніка та системотехніка” 

Червень 
2011р. 

Заступник 
декана з 

навчально-
організаційної 

роботи, 
завідувачі 

кафедр 
тракторів і 

автомобілів, 
машинобудуван
ня, с.-г. машин, 

АТЯС 

11. 

Підготувити та отримати гриф 
Міністерства освіти і науки на навчальні 
посібники: 
 “Автоматика та автоматизація с.г. 
виробництва”; 
 “Проектування механізованих та 
автоматизованих технологічних 
процесів в тваринництві”; 

30.04. 
2015 р. 

Заступник 
декана з 

навчально-
організаційної 

роботи, 
завідувачі 

кафедр 



 72 

 “Основи теорії експлуатації машин і 
обладнання для тваринництва”; 
 “Машини і обладнання харчових і 
переробних виробництв”; 
 “Інженерна графіка”; 
 “Сільськогосподарські машини. 
Дослідження і розрахунок робочих 
органів”; 
 “Налагодження сільськогосподарської 
техніки. Навчальний посібник з 
практичної підготовки”; 
 “Основи технічної експертизи”; 
 “Механіко-технологічні властивості 
сільськогосподарських матеріалів”; 
 “Енергетичний менеджмент”; 
  “Управління проектами”; 
  “Охорона праці в галузі”. 

12. 

Облаштувати та ввести в 
навчальний процес такі лабораторії: 
 кафедра енергетики – 

відновлювальних джерел енергії; 
гідроприводу; 

 кафедра АТЯС – автоматики, 
якості та стандартизації; сенсорів для 
вимірювальних та випробовувальних 
систем; 

 кафедра експлуатації та 
технічного сервісу – технічного сервісу 
автомобілів; 

 кафедра с.-г. машин – 
будівельних і дорожніх машин; систем 
точного землеробства; 

 кафедра  машинобудування – 
технологічних основ машинобудування; 
комп’ютерний клас в ауд. 40м; 

 кафедра УПБВ – інженерного 
менеджменту; охорони праці (в 
приміщенні навчального парку); 

 кафедра електротехнічних 
систем – електропостачання АПК; 
електротехнологій в машинобудування 
в сільськогосподарському виробництві; 

 кафедра тракторів і автомобілів 
– мехатроніки; 

 

30.05. 
2012р. Завідувачі кафедр 
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13. Створити два факультетські навчально-
методичні кабінети 

30.09. 
2011 р. 

Декан, 
заступник декана з 

навчально – 
організаційної 

роботи 

14. 
Доповнити поточними матеріалами  
навчально-методичні комплекси 
викладачів 

Впродовж 
року 

Завідувачі 
кафедр 

15. 

Поновити на кожній кафедрі стенди  
“Кредитно-модульна система 
організації навчального процесу на 
кафедрі” та висвітлювати порядок 
вивчення та оцінювання знань з 
дисциплін, передбачених навчальними 
планами 

Впродовж 
року 

Завідувачі 
кафедр 

Науково-дослідна робота 

1. 

Розробити етапи виконання наукових 
досліджень кафедр відповідно до  
комплексної теми факультету на 2010-
2015 роки “Розробка технічних засобів 
та ресурсоощадних технологій в 
землеробстві, рослинництві і 
тваринництві” 

До 30.12. 
2012 р. 

 

Декан, 
завідувачі 

кафедр 

2. 

Сформувати перелік завершених 
інноваційних проектів, ресурсоощадних 
технологій, технічних засобів та 
робочих процесів, які готові до 
впровадження у виробництво, здійснити 
їх рекламування 

01.05. 
2013 р. 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр 

3. 

Обґрунтувати перспективні напрями 
наукових досліджень факультету для 
потреб практики і здійснити пошук 
потенційних інвесторів від виробництва 

01.12.2012 
р. 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр 

4.  

Створити сертифіковані науково-
дослідні лабораторії: 
 - визначення якісних показників 
сільськогосподарських матеріалів; 
 - розробки і випробовування технічних 
засобів для виробництва відновлюваних 
джерелам енергії (сонця, води, вітру, 
тепла землі, біопалив); 
 - визначення фізико-хімічних та 
експлуатаційних властивостей ПММ та 
рідких біопалив. 

01.05. 
2015 р. 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр АТЯС, 

тракторів і 
автомобілів, 
енергетики 
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5. 

Збільшити кількість госпдоговірних 
науково-дослідних робіт на факультеті 
(на менше однієї теми на кафедрі), в т.ч. 
із залученням СПТБ та 
експериментальної механічної 
майстерні 

01.09. 
2012 р. 

Декан, 
завідувачі 

кафедр 

6. 

Підготовити необхідні матеріали для 
отримання грантів, передбачених 
рамковими програмами європейського 
союзу та програмами прикордонного 
співробітництва впродовж 2010-2020 
р.р.  

2010- 
2020 р.р. 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр 

7. 

Організувати та провести в університеті 
ІІ-й етап Всеукраїнської предметної 
олімпіади серед аграрних закладів ІІІ-
IV-го рівнів акредитації з “Механізації 
сільського господарства”  

Квітень 
2012 р. 

Заступник 
декана із НДР,  
зав. кафедрами, 

голова ради 
молодих вчених 

8. 

За результатами наукових досліджень 
публікувати кожним викладачем не 
менше 3 статей у фахових виданнях та 
матеріалах конференцій 

Щорічно 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр 

9. 

За результатами студентської НДР в 
гуртках кафедр публікувати не менше 
однієї статті студентами ОКР 
“Спеціаліст” та двох статей студентами 
ОКР “Магістр” в збірниках 
студентських наукових праць та 
матеріалів конференцій 

Щорічно 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр, голова 
ради молодих 

вчених 

10. 
Видавати щорічно фаховий збірник 
наукових праць “Агроінженерні 
дослідження” 

Щорічно 
Декан, 

заступник 
декана із НДР 

11. 

Проводити на базі факультету 
Міжнародні науково-практичні 
конференції: 
 “Ресурсоощадні механізовані 
технології в землеробстві, рослинництві 
і тваринництві та технічні засоби для їх 
реалізації”; 
 “Енергозбереження і використання 
відновлювальних джерел енергії – 
пріоритетний напрямок розвитку АПК”; 
 “Тенденції розвитку агроінженерних 
освітніх програм” 

Щорічно 
Декан, 

заступник 
декана із НДР 
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12. 

Завершити підготовку натурних макетів, 
діючих зразків устаткування та 
планшетів на кожній кафедрі для участі 
в різноманітних виставках 

01.06. 
2012 р. 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр 

13. 

Продовжити термін роботи 
спеціалізованої вченої ради зі 
спеціальності 05.05.11 – машини і 
засоби механізації сільськогоспо-
дарського виробництва та 05.13.22 – 
управління проектами і програмами 

01.05. 
2012 р. 

Голова 
спеціалізованої 

ради, 
вчений секретар 

14. 

Прискорити захист дисертацій: 
1) докторських: 
- В.Є.Чухрай; 
- Р.Д. Кузьмінський; 
2) кандидатських: 
- О.В.Левчук; 
- В.І. Рис; 
- Баранович С.М.; 
- Кригуль Р.Є.; 
- Том’юк В.В.; 
- Швець О.П.; 
- Лаврик Ю.М.; 
- Федорина Д.; 
- Бабич М.М. 

01.12. 
2011 р. 

Декан, 
заступник 

декана із НДР, 
наукові 

керівники 

15. 

За результатми НДР в 2011 році 
кафедрами опублікувати не менше 2-х 
статей на кожного викладача у фахових 
виданнях та апробувати тримані 
результати не менше ніж на одній 
науково-практичній конференції 

Протягом 
року 

Декан, 
завідувачі 

кафедр 

16. 

Завершити підготовку натурних макетів, 
діючих зразків устаткування та 
планшетів на кожній кафедрі для участі 
в різноманітних виставках 

01.06.2011 

Заступник 
декана із НДР,  

завідувачі 
кафедр 

17. 

Продовжити термін роботи 
спеціалізованої вченої ради із наукової 
спеціальності 05.05.11 – машини і 
засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва та 
05.13.22 – управління проектами і 
програмами. 

Травень 
2010 р. 

Голова 
спеціалізованої 

ради, 
декан 

18. 

Прискорити захист дисертацій: 
1) докторських: 
- В.Є.Чухрай 
- Р.Д. Кузьмінський 

До кінця 
2010 р. 

Декан, 
заступник 

декана із НДР 
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2) кандидатських: 
- О.В.Левчук 
- В.І. Рис 
- Баранович С.М. 
- Кригуль Р.Є. 

Організаційна робота 
1.  
 
 
 

Провести акредитацію спеціальності 
“Енергетика с.-г. виробництва” за ОКР 
“Спеціаліст”  

До 
30.06.2010 

р. 

Декан, завідувачі 
кафедр енергетики, 
електротехнічних 

систем 

2. 

Провести акредитацію  спеціальності 
“Механізація с. г. ” за ОКР “Спеціаліст” 
та “Магістр”  
 

До 30.06. 
2010 р. 

Декан, завідувач 
кафедри 

технічного сервісу 
та експлуатації 

машин 

3. 

Ліцензувати напрям підготовки 
“Стандартизація, сертифікація та 
технічні вимірювання» за ОКР 
“Бакалавр” 

До 30.06. 
2010 р. 

Декан, завідувач 
кафедри АТЯС 

4. Ліцензувати спеціальність “Управління 
проектами” за ОКР “Магістр”.  

До 30.06. 
2010 р. 

Декан, завідувач 
кафедри УПБВ 

5.  
Акредитувати спеціальність “Якість, 
стандартизація, сертифікація” за ОКР 
“Спеціаліст” 

До 30.06. 
2011 р. 

Декан, завідувач 
кафедри АТЯС 

6.  
Акредитувати спеціальність 
“Енергетика с.-г. виробництва” за ОКР 
“Магістр” 

До 30.06. 
2012 р. 

Декан, завідувачі 
кафедр енергетики, 
електротехнічних 

систем 

7.  

Акредитувати напрями підготовки 
“Процеси, машини і обладнання АПВ” і 
“Енергетика та електротехнічні системи 
в АПК” за ОКР “Бакалавр” 

До 30.06. 
2012 р. 

Декан, завідувачі 
кафедр енергетики 

та електротехнічних 
систем, 

експлуатації та 
технічного сервісу 

машин 

8. 
Акредитувати напрям підготовки 
“Автомобільний транспорт” за ОКР 
“Бакалавр” 

До 30.06. 
2014 р. 

Декан, завідувач 
кафедр тракторів і 

автомобілів 

9. 

Для кожної із акредитованих на 
факультеті спеціальностей та напрямів 
підготовки ліцензувати 1-2 робітничі 
спеціальності 

До 30.06. 
2012 р. 

Декан, завідувачі 
випускових 

кафедр 

9. 
Створити випускові кафедри для 
спеціальностей “Обладнання 
переробних і харчових виробництв” та 

До 30.06. 
2012р. Декан 
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“Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні та меліоративні машини і 
обладнання” шляхом реструктуризації 
кафедри “Машинобудування” 

10. Створити загальнотехнічну кафедру 
“Інженерної механіки” 

До 30.06. 
2012р. Декан 

11. 

На кожній випусковій кафедрі, яка 
забезпечує підготовку фахівців за ОКР 
“Магістр”, залучити до викладацької 
роботи не менше двох докторів наук, які 
працюватимуть за основним місцем 
роботи 

До 30.06. 
2012р. Декан 

Міжнародне співробітництво 

1. 

Поглибити науково-технічну співпрацю 
факультету із закордонними  науково-
дослідними та навчальними закладами, 
з якими університетом укладено угоди 
(Санкт-Петербурзьким аграрним 
університетом, Московським 
університетом інженерів 
сільськогосподарського виробництва, 
Оренбургським сільськогосподарським 
університетом (Росія), РУНИП 
“Білоруський ІМСГ” (Білорусія), 
Краківською і Люблінською рільничими 
академіями, Вищою інженерно-
економічною школою в Жешуві, 
академією “Мехатроніки” та ін. 
(Польща), Аграрним університетом в м. 
Нітра (Словаччина), аграрним коледжом 
Пенсільсванського університету (США), 
університетом ім. А. Кінчева (Болгарія) 

Протягом 
року 

Декан, 
заступник 

декана із НДР 

2. 

Добитись щорічного стажування 2 
викладачів кожної кафедри на 
профілюючих кафедрах в провідних 
агроінженерних університетах Європи  

До 01.06. 
2013 р. 

Декан, заступник 
декана із НДР, 

завідувачі кафедр 

3. 
Збільшити кількість публікацій 
викладачів у закордонних виданнях  Щорічно 

Декан, заступник 
декана із НДР, 

завідувачі кафедр 

4. 
Продовжувати і розширювати трансфер 
студентів факультету до закордонних 
університетів аграрного профілю  

Щорічно 
Декан, заступник 

декана із НДР, 
завідувачі кафедр 

Виховна робота 
1.  Здійснити розподіл студентів за З 01.09. Деканат,  
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кураторами відповідно до вимог 
кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу 

2011 р. заст. декана з 
виховної роботи, 
наставники груп 

2.  Організовувати і проводити з 
студентами академічних груп бесіди, 
тематичні виховні години, присвячені 
державним святам, ювілеям визначних 
людей 

Щорічно Деканат,  
заст. декана з 

виховної роботи, 
наставники груп 

3.  Розширити участь  студентів факультету 
у спортивних секціях, колективах 
художньої спеціальності 

Щорічно Заст. декана з 
виховної роботи, 
наставники груп, 
каф.фізвиховання 

4.  Розробити положення та проводити 
рейтингову оцінки кращих студентів за 
навчальний рік в номінаціях: “Кращий 
студент року”, “Студент-староста року”, 
“Студент-спортсмен року”, “Студент-
артист року” 

До 30.05. 
2011р. 

Декан, 
студентський 

декан 

5.  Брати участь в організації і проведенні:   
 - фестивалю “Нові таланти 
університету”; 
 - інтелектуальної гри “Брейн-ринг”; 
 святкуванні нового року; 
 - Різдвяних свят;  
 - конкурсі команд КВК факультетів;  
 - спортивних змаганнях між 
академічними групами та факультетами 
з ігрових видів спорту; 
 - конкурсах краси “Міс університету” 
та “Містер університету”; 
- святі “Студентська весна” 

Щорічно Заст. декана з 
виховної роботи, 

студентський 
деканат 

6.  
Організовувати та проводити зустрічі 
випускників факультету механізації с.г. 
ювілейних років 

Остання 
субота 
травня, 
щорічно  

Декан, деканат, 
завідувачі 

кафедр 

7.  Підвищити ефективність роботи 
студентського деканату, студради 
гуртожитку  

Протягом 
року 

Заст. декана з 
виховної роботи, 
наставники груп 

 
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Мета й основні завдання 
 

Метою концепції є підвищення конкурентоспроможності результатів 
діяльності землевпорядного факультету та Західного науково-дослідного 
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інституту землеустрою та земельного кадастру Львівського національного 
аграрного університету та покращення наукового і кадрового забезпечення 
реалізації земельної реформи та підвищення ефективності  агропромислового 
комплексу з урахуванням нових економічних умов та світових продовольчих 
і фінансових викликів. 

Завдання землевпорядного факультету для досягнення поставленої 
мети шляхом: 

1. Вдосконалення методів і форм навчального процесу; 
- завершити формування навчально-методичних комплексів згідно 

вимог кредитно-модульної системи; 
2. Формування якісного складу студентів. 
3. Кадрове забезпечення. 
4. Інтенсифікація наукових досліджень: 
- інтенсифікувати фундаментальні та прикладні дослідження, 

результати яких повинні відповідати світовому рівню і мати вагомий 
вплив на освіту та соціально-економічний розвиток агропромислового 
виробництва; 

-   забезпечити високу результативність наукових досліджень та 
широке спрямування їх результатів на інноваційний розвиток 
агропромислового виробництва. 

5. Розвиток міжнародних  зв’язків. 
6.  Зміцнення матеріально-технічної бази на факультеті. 
7.  Проведення виховної роботи.  

 
1. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ФОРМ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 
  

Землевпорядкування, земельний кадастр, управління земельних 
ресурсів, в зв’язку із проведенням земельної реформи, за останні роки 
зазнали значних змін. Це стосується, як землевпорядної науки, так і її 
практики. Змінилися функції державних земельних органів країни, які 
спрямовані на реформування земельних відносин та забезпечення 
раціонального використання й охорони земельних ресурсів. 

Дещо змінилися і завдання державних земельних органів  щодо  
управління земельними ресурсами,  ведення державного земельного 
кадастру, здійснення державного контролю за використанням і охороною 
земель та їх моніторингу, землевпорядної експертизи. 

За роки демократичних перетворень землевпорядне виробництво в 
Україні розширюється новими видами і змістом землевпорядних робіт, 
удосконалюється новими технологічними процесами, технічними засобами, 
особливо комп’ютерною технікою для автоматизованого виконання 
земельнокадастрових та землевпорядних робіт введення ГІС технологій. При 
цьому в певній мірі використовується досвід зарубіжних проектних та 
наукових фірм та організацій. 
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Запровадження автоматизованої системи земельного кадастру є не 
тільки технічним питанням, що передбачає необхідні зміни щодо кваліфікації 
і функцій працівників землевпорядних органів, проектних організацій тощо. 

Тому землевпорядний факультет у наступному періоді – 2010-2020 р.р. 
разом з Державним Комітетом України із земельних ресурсів працюватиме 
над: 

- визначенням разом з  головними управліннями Держкомзему 
областей потреби необхідної кількості кваліфікованих працівників в різних 
сферах землевпорядного виробництва; 

- встановленням нових рівнів кваліфікації  фахівців з виділенням таких 
спеціалізацій, необхідних землевпорядному виробництву на найближчі 5 
років, а саме: 

-  регулювання земельних і майнових відносин; 
- державний земельний кадастр; 
- управління земельними ресурсами в містах;  
- територіальне планування землекористувань; 
- формування агроландшафтів; 
- картографування земель; 
- оцінка земельних ділянок; 
- охорона земель;     
- в рамках розширення підготовки висококваліфікованого працівника 

для виробництва   буде проведена робота з відкриття спеціальності “Оцінка 
земель та нерухомого майна” на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” , 
яка включена у перелік спеціальностей галузі знань “Геодезія та землеустрій” 
(Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10р. №787). 

У зв’язку з цим виникає потреба в розробці і відповідному 
затвердженні з врахуванням кредитно-модульної системи нових навчальних 
планів спеціальностей та спеціалізацій, введення нових сучасних навчальних 
дисциплін, які є актуальними в умовах ринку, вивчення зарубіжного досвіду. 
Для цього факультет (методична комісія) працюватиме над: 

- програмним забезпеченням нових та діючих навчальних планів; 
- розробкою нових освітньо-професійних програм, важливим 

елементом яких є новий комплект освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівців. 

На основі перегляду потреби в землевпорядних кадрах факультет 
укладає угоди на 2010-2020 роки з управліннями  Держкомзему областей. 

У зв’язку із зміною земельної політики в системі управління 
земельними ресурсами, яка складається з комплексу екологічних, соціально-
економічних, технічних і правових рішень в першу чергу буде: 

- проаналізовано існуючі навчальні плани і програми; 
- введено нові сучасні дисципліни, які давали б можливість добре 

засвоїти фахівцями питання управління земельними ресурсами та його 
фінансові аспекти, організацію землеволодінь і  землекористувань, 
планування забудови в населених пунктах, використання геоінформаційних 
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систем та технологій в землеустрої, проведення кадастрових зйомок земель з 
використанням нових технологій, дистанційного зондування території тощо.  

У зв’язку із зміною підходу до навчального процесу на факультеті 
передбачається: 

- вдосконалити методику викладання професійно-орієнтованих 
дисциплін, проведення курсового та дипломного проектування; 

- забезпечити комп’ютеризацію дисциплін, довівши її до 80%.  
Для створення програмного забезпечення на необхідному рівні, будуть 

залучатися фахівці як ЛНАУ, так і інших організацій, використовуючи при 
цьому нові інформаційні технології.               

Не менш важливим у вдосконаленні навчального процесу є його 
методичне забезпечення. На факультеті в цьому плані передбачається 
видання підручників, навчальних посібників, монографій, методичних 
розробок та рекомендацій. Особлива увага буде звернута на ступеневу 
систему освіти, тобто підготовку методичного забезпечення для  студентів 
ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр”. В нових навчальних посібниках 
землевпорядного напрямку буде враховано тенденції змін земельних 
відносин, комп’ютерні та інформаційні технології, переваги ефективної 
системи управління земельними ресурсами тощо. 

У зв’язку із роботою ННВК факультет продовжуватиме співпрацю з  
Львівським, Бучацьким, Житомирським, Кам’янець-Подільським, 
Кіцманським, Володимир-Волинським і Рівненським профільними 
коледжами. 

Важливим моментом вдосконалення навчального процесу є проведення 
занять в умовах виробництва, тому щорічно буде розроблятись графік 
проведення таких занять, в т.ч. у філіях кафедр: 

- кафедра землевпорядного проектування – ДП “Львівський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою та земельного кадастру”; 

- кафедра земельного кадастру – Головне управління Держкомзему у 
Львівській області та Жовківський центр державного земельного кадастру; 

- кафедра управління земельними ресурсами – Головне управління 
Держкомзему у Львівській області; 

- кафедра геодезії та геоінформатики – “Західгеодезкартографія”. 
До навчального процесу планується залучити провідних спеціалістів 

Головне управління Держкомзему у Львівській області, ДП “Львівський 
науково-дослідний та проектний інститут”, Львівської міської ради тощо. 

Починаючи з 2010 року планується збільшити частину дипломних 
проектів, виконаних на замовлення виробництва, довівши їх до 100%, з 
елементами наукових досліджень (особливо на ОКР “Магістр”). Для цього 
планується розробка і введення нових комп’ютерних програм. Паралельно з 
цим передбачається пожвавити роботу комісії з адаптації випускників на 
виробництві. 

З метою досконалого володіння студентами факультету не тільки 
комп’ютерною технікою, а й розробкою і використанням на них програм, 
переходу проектування на комп’ютерах залучити в найближчий час (2010 
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рік) всіх  викладачів факультету, а також вивчення всіх нових технологій, які 
є на виробництві під час стажування викладачів. 

Для цього в обов’язковому порядку передбачається розглядати 
програми стажування не тільки на кафедрі, а й на методичній комісії 
факультету. 

Для покращення навчального процесу на факультеті передбачається 
створити банк даних, домогтися придбання бібліотекою нових підручників, 
посібників з даного профілю, а також наукової літератури, в т. ч. журналів та 
наукових праць інших вузів. 

2. ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ 
 
 Вирішення питання формування якісного складу студентів 
передбачається здійснювати шляхом ефективної роботи комісії з 
профорієнтації. До профорієнтаційної роботи, крім викладачів факультету, 
щорічно залучатимуться:                    

- Головне управління Держкомзему у Західних областях; 
- ДП “Науково-дослідні та проектні інституті  землеустрою”; 
- студенти денної та заочної форми навчання. 
Особлива увага буде звертатися на роботу в коледжах та на 

забезпечення набору студентів за угодами. При цьому передбачається тісна 
співпраця з коледжами на предмет відбору кращих випускників коледжів на 
навчання за скороченою програмою. 

Факультет працюватиме над набором слухачів довузівської підготовки, 
в т. ч. створенням ліцейних класів з відповідним профілем та розширенням 
набору на підготовче відділення. 

З метою формування якісного складу студентів на факультеті буде 
забезпечуватися щорічний конкурс абітурієнтів на рівні акредитаційних 
вимог. 
 

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Організація на факультеті якісного кадрового забезпечення 
здійснюється шляхом комплектування штатів кафедр висококваліфікованими 
викладачами з вченими ступенями. За  період до 2015 р. передбачається 
захист 6 докторських дисертацій (доц. Микула О.Я, доц. Ковалишин О.Ф., 
доц. Богіра М.С.,  доц. Перій С.С., доц. Колодій П.П., доц. Стойко Н.Є.), а 
також 14 кандидатських (ст. викл. Хлян Я.В., ст. викл. Костишин О.О., ст. 
викл. Коваль Р.О., ст. викл. Солтис О.Г., ст. викл. Дудич Г.М., ас. Рій І.Ф., ас. 
Савула І.В., ас. Дудич Л.В., ас. Харачко М. В., ас. Кришеник Н.І., аспіранти 
Федишин Н. і Рачук О., здобувач Підлипна М.П.). У 2010 р. будуть захищені 
кандидатські дисертації старшими викладачами Черечон О.І., Радомським 
С.С., Музикою Н.М., асистентами Малаховою С.О., Ткачук Л.В. 
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На факультеті продовжується робота із залучення кращих студентів до 
магістратури та аспірантури, а також направлення до цільової аспірантури. 

З метою якісного забезпечення викладацькими кадрами спеціальних 
кафедр факультету підбір аспірантів і здобувачів проводитиметься з числа 
осіб, які після захисту дисертацій залишаться працювати на факультеті. 
 

 
4. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Науково-дослідну роботу передбачається проводити у відповідності до 

потреб державної програми здійснення земельної реформи в Україні на 2010-
2015 р.р. Серед пріоритетних напрямів наукових досліджень, які потребують 
практичного вирішення, колектив факультету зосередить увагу на 
дослідженнях комплексної теми: “Розвиток теоретичних основ управління 
земельними ресурсами, землевпорядкування і земельного кадастру та 
методика організації екологічно безпечного використання земель в ринкових 
умовах з використанням матеріалів земельного кадастру та сучасних 
технологій картографування”. 

Передбачається вдосконалювати наукову і практичну діяльність 
Західного науково-дослідного інституту землеустрою і земельного кадастру, 
продовжуючи виконання робіт з  видачі правоустановлюючих документів 
суб’єктам власності на землю, моніторингу земель міст та інші роботи. 
Планується продовжити роботу над створенням стандартів спеціальної 
термінології. 

За результатами наукових досліджень передбачається опублікування: 
- щорічного Вісника ЛНАУ “Економіка АПК” (№ 17.1); 
- двох кафедральних монографій (відповідальні: професор Ступень М.Г., 

професор Сохнич А.Я., доцент Колодій П.П., доцент Перій С.С.); 
- п’ятьох авторських монографій за наслідками роботи над докторськими 

дисертаціями (доц. Микула О.Я., доц. Колодій П.П., доц. Ковалишин 
О.Ф., доц. Перій С.С., в.о. доц.Стойко Н.Є.). 

- науково-методичних рекомендацій щодо розробки плану земельно-
господарського впорядкування міст та сільських територій; 

- наукових статей викладачів факультету в розрахунку не менше трьох 
статей за рік. 

Крім того, передбачається участь спеціальних  кафедр факультету у 
підготовці пропозицій до розробки проектів Законів України  “Про 
державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель” тощо, а також своєчасно 
включатися до розробки загальнодержавних програм, що стосуються питань 
реформування земельних відносин та організації раціонального 
використання і охорони земель. 

Госпдоговірна тематика факультету буде  здійснюватись частково 
через Західний науково-дослідний інститут землеустрою. 
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На факультеті планується відкриття кандидатської спецради за 
спеціальністю “Економіка природокористування та охорони земель 
навколишнього середовища”. 

За сприянням відділу міжнародних зв’язків університету 
передбачається залучення провідних науковців факультету до виконання 
наукових проектів, пов’язаних з раціональним використанням та охороною 
земельних ресурсів, земельного кадастру, реєстрації землекористувачів та 
землеволодінь, управління земельними ресурсами в умовах різних форм 
господарювання спільно із науковими установами зарубіжних країн, а саме: 
Краківської академії рільничої, Люблінської аграрної академії, Австрійським 
університетом землеробства. Передбачається проходження стажування 
викладачів у профільних зарубіжних вузах, в т. ч. в Королівському 
університеті Швеції з метою вивчення організації навчального процесу, 
науково-дослідної роботи, а також організації земельно-правових відносин. 
Передбачається проводити стажування викладачів, як кафедр випускних так і 
геодезії та гідромеліорації в установах та організаціях, які мають сучасне 
обладнання, інструменти (геодезичні), а також програмне комп’ютерне 
забезпечення. Це ДП “Науково-дослідні та проектні інститути землеустрою 
та земельного кадастру”, обласне головне управління земельних ресурсів,  
“Західгеодезкартографія”, обласний центр державного земельного кадастру. 
Організовуватиметься проходження студентами виробничих практик за 
кордоном за спеціальними програмами. 

На факультеті один-два рази в рік передбачається проводити 
міжнародні науково-практичні конференції, в т. ч. в 2010 р. – конференцію, 
присвячену 60-річчю кафедри землевпорядного проектування, 2011 р. – 
конференцію, присвячену 5-річчю кафедри геодезії і геоінформатики. 

З метою підвищення рівня студентської науково-дослідної роботи 
передбачається під керівництвом кожного викладача підготувати не менше 
однієї студентської наукової роботи на конкурс. 
 

5. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ  ЗВ’ЯЗКІВ 
 

Міжнародна діяльність на перспективу буде концентруватися в 
напрямах співпраці в навчальній та науковій роботі з Краківською академією 
рільництва, Люблінською аграрною академією (Польща), Австрійським 
університетом землеробства, Державним університетом по 
землевпорядкуванню Російської федерації, Державним університетом 
Молдови, а також з землевпорядними факультетами і кафедрами країн 
ближнього зарубіжжя. 

Навчальна робота з цими закладами буде полягати в обміні студентів 
для проходження виробничих практик (двохсторонній або односторонній), 
вивчення організації навчального процесу (структури навчальних планів 
суміжних до землевпорядкування спеціальностей, переліку дисциплін, 
типових програм, змісту і організацій проведення занять та форм контролю, 
проходження навчальних та виробничих практик). 
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Науково-дослідна робота буде спрямовуватися на участь 
професорсько-викладацького складу в науково-виробничих конференціях за 
кордоном, а також видатних зарубіжних вчених у конференціях ЛНАУ, в т. ч. 
тих, які будуть проводитись на факультеті. Стажування викладачів у 
названих  вузах буде проходити з метою вивчення як організації навчальної 
роботи, так і науково-дослідної роботи. Реалізація цього питання вимагає 
значних коштів, але воно є потрібним у даній діяльності. 

Одним із важливих моментів в зовнішньоекономічній діяльності буде 
вивчення і аналіз організації використання земель в господарствах з різними 
формами власності на землю. 

Для  успішного   вирішення   цього  питання  на  факультеті  
передбачається укласти договори з навчальними закладами Польщі, Австрії, 
Російської федерації. 

На найближчу перспективу на факультеті планується створити банк 
даних про наукові дослідження (праці) в вузах ближнього зарубіжжя, 
налагодити зв’язки з редакціями профільних видань і журналів 
землевпорядного спрямування цих держав.  

 
6. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НА ФАКУЛЬТЕТІ 
 

Зміцнення матеріально-технічної бази на факультеті буде вирішуватися 
таким чином: 

- збільшенням кількості комп’ютерної техніки та геодезичних 
інструментів за рахунок збільшення кількості студентів, що навчаються на 
договірній основі; 

- розширенням навчальної бази, зокрема збільшення лабораторій та 
кабінетів для проведення занять за рахунок бібліотеки, яку перенесли в інше 
приміщення; 

- обладнанням аудиторного фонду, за рахунок надходжень, що 
поступлять від навчання студентів за договорами; 

- придбанням обладнання згідно коштів, передбачених на ці цілі від 
виконання госпдоговірних робіт кафедр у складі Західного науково-
дослідного інституту землеустрою і земельного кадастру. 

На базі комп’ютерної техніки забезпечити підготовку студентів за 
такими напрямами: 

- автоматизація землевпорядного проектування; 
- автоматизоване ведення державного земельного кадастру; 
- автоматизація геодезичних і картографічних робіт на основі ГІС та 

технологій, дистанційного зондування землі. 
Докорінного оснащення сучасними геодезичними інструментами 

(електронний тахеометр, світлодалекомір, GPS-станція тощо) та 
картографічними (стереоанаграф, плотер тощо) приладами потребує на 
факультеті кафедра геодезії і геоінформатики та інші кафедри. 
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Забезпечення матеріально-технічної бази факультет планує здійснити 
за рахунок бюджетних, залучених коштів та коштів від виконання 
госпдоговірних тематик. 
 

7. ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховний процес серед студентів спрямовуватиметься на підготовку 
всесторонньо розвинутих, активних, національно свідомих фахівців. З цією 
метою передбачається тісно поєднувати навчальний і виховний процес та 
відпочинок студентів. 

Виховна робота на факультеті буде здійснюватися через наставників 
груп. До цієї роботи будуть і надалі залучатися найдосвідченіші викладачі 
факультету. 

Для проведення цих робіт щорічно розроблятиметься план, в якому  
починаючи  з  посвячення  в  студенти  вестиметься  робота  з  виховання не 
тільки висококваліфікованого фахівця, але й достойного громадянина 
України. 

На факультеті передбачається створення факультетської художньої 
самодіяльності, проведення вечорів-зустрічів з видатними вченими, 
науковцями, виробничниками. 

Святкування визначних дат планується проводити в основному на 
університетському рівні. 

Виховна робота на факультеті пов’язана із залученням студентської 
молоді до студентського самоврядування, які змогли б підняти на вищий 
рівень роль і значення студентські самоврядні структури. 

 
 Очікувані результати  

 
Науково-освітянські та соціальні:  

1. Скоординувати та інтегрувати систему взаємодії аграрної освіти 
та науки, спрямовану на інноваційний розвиток АПВ. 

2. Адаптувати до європейських стандартів галузеві стандарти вищої 
аграрної освіти. 

3. Узгодити освітньо-кваліфікаційних рівні “Бакалавр” і “Магістр” 
зі змістом та завданнями професійної діяльності у галузях АПК. 

4. Оптимізувати чисельність студентів і випускників, що потребує 
землевпорядне виробництво і професорсько-викладацький склад 
факультету. 

5. Створити інформаційно-телекомунікаційні центри дистанційного 
навчання з напряму підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій”.   

6. Створити систему якісного оцінювання знань і практичної 
підготовки випускників землевпорядного факультету. 

7. Функціонуватиме ефективна система планування та виконання 
науково-технічних програм, спрямованих на вирішення актуальних 
проблем землевпорядного виробництва. 
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8. Здійснити адаптацію підготовки фахівців землевпорядного 
виробництва  до вимог Болонського процесу. 

9. Забезпечити підвищення попиту на розробки програм з 
землеустрою та земельного кадастру, управління земельними ресурсами в 
Західному регіоні України та сталому розвитку сільських територій. 
Сформувати єдину систему профорієнтаційної роботи в регіоні. 

10.  Розширити можливості щодо працевлаштування 
випускників землевпорядного факультету. 

11.  Поглибити зв’язки і сформувати партнерські стосунки з 
Державним комітетом із земельних ресурсів та їх структурними 
підрозділами. 

12.  Створити галузеві центри практичної підготовки студентів 
з використанням ресурсів навчальних закладів, структурних підрозділів 
Львівського НАУ. 

13.  Сформувати внутрівузівську корпоративну культуру, з 
пропагуванням демократичних цінностей, академічних свобод. 
 

ЗАХОДИ ТА ВИДИ РОБІТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
НА 2010-2020 РОКИ 

№ 
п/п 

Заходи та види робіт щодо розвитку 
кафедри 

Термін 
виконання  Відповідальний 

І.    Навчальна робота 

Кафедра  землевпорядного проектування 

1. 

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Бакалавр” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу   

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2. 

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Спеціаліст” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу  

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2.1. 

Підготувати програму вивчення 
дисципліни “Формування 
агроландшафтів” з урахуванням вимог 
Болонського процесу  

2010-2011 
р.р. 

проф. 
Казьмір П.Г. 

2.2. 

Підготувати програму вивчення 
дисципліни “Землевпорядна 
регламентація агроландшафтів” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу   

2010-2011 
р.р. 

доц. 
Ващик С.М. 

3. 
Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 
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спеціальності “Землевпорядкування та 
кадастр” з урахуванням вимог 
Болонського процесу  

4. 

Підготувати програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “ГІС технології” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу  

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

5. 

Скласти робочі програми вивчення 
дисциплін кафедри ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу  

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

6.   

Скласти програми виконання 
лабораторних робіт, практичних і 
семінарських занять з урахуванням 
вимог Болонського процесу  

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

7.  
Скласти програми виконання 
курсових проектів і робіт ОКР 
“Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”  

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

8. 
Скласти програми виконання 
дипломних робіт  ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

Кафедра земельного кадастру 

1.  

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Бакалавр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу та нових навчальних планів 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2.  

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Спеціаліст” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу та нових навчальних планів 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3.  

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “Землевпорядкування та 
кадастр” з врахуванням вимог 
Болонського процесу та нових 
навчальних планів 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

4.  

Підготувати програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “ГІС технології” з 
врахуванням вимог Болонського 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 
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процесу та нових навчальних планів 

5.  

Скласти робочі програми вивчення 
дисциплін кафедри ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу та нових навчальних планів 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

6.  

Скласти програми виконання 
лабораторних робіт, практичних і 
семінарських занять з врахуванням 
вимог Болонського процесу та нових 
навчальних планів 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

7.  

Скласти програми виконання 
курсових робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” та нових 
навчальних планів 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

8.  

Скласти програми виконання 
дипломних робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” та нових 
навчальних планів 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1.  

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Бакалавр” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2.  

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Спеціаліст” з 
уврахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3.  
Підготувати програму вивчення 
дисципліни “Основи теорії 
землекористування” 

2010-2011 
р.р. 

Ст. викл. 
Смолярчук М.В. 

4.  

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “Землевпорядкування та 
кадастр” з урахуванням вимог 
Болонського процесу 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

5.  

Підготувати  програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “ГІС технологій” з 
урахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

6.  
Скласти робочі програми вивчення 
дисциплін кафедри ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” з 

2011-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 
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урахуванням вимог Болонського 
процесу 

7.  
Скласти програми виконання 
дипломних робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

Кафедра геодезії і геоінформатики 

1.  

Привести робочі програми з 
дисципліни кафедри на денному 
відділенні і на факультеті заочної 
освіти у відповідність до вимог 
навчальних планів, КМСОНП і 
Болонської системи 

2010-2020 
рр. 

Ведучі 
викладачі 

2.  

Впорядкувати систему оцінювання 
кожного лабораторно-практичного 
заняття у відповідність до “Схеми 
розподілу балів, що присвоюються 
студентами” робочих програм 
дисциплін 

2010-2020 
рр. 

Ведучі 
викладачі, 
асистенти 

3.  Використовувати конспекти лекцій на 
магнітних носіях 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

4.  

Щорічно проводити кваліфікаційний 
іспит на присвоєння робітничої 
спеціальності “Нівелювальник” 
студентам ІІІ курсу стаціонарного 
відділення 

2010-2020 
р.р. 

комісія 

ІІ. Навчально-методична робота 

Кафедра  землевпорядного проектування 
1. Розробити:   

1.1. 

Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт і практичних 
занять з дисциплін з врахуванням 
вимог Болонського процесу  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

1.2. 
Методичні вказівки для розробки і 
написання курсових проектів та робіт 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі  

2. Підготувати:   

2.1.  Курси лекцій з дисциплін 2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2.1.1. Формування агроландшафтів 2011 р. проф. 
Казьмір П.Г. 

2.1.2. 
Землевпорядна регламентація 
агроландшафтів 2011 р. доц. 

Ващик С.М. 
2.1.3. Економіка землекористування 2011 р. ст. викл. 
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Черечон О.І. 

2.1.4. Ландшафтознавство в землеустрої 2011 р. Ст. викл. 
СолтисО.Г. 

2.1.5. Організація використання земель 2012 р. в.о. доц. 
Стойко Н.Є. 

2.2. Навчальні посібники   

2.2.1. Землевпорядне проектування 2010-2012 
р.р. 

проф. 
Казьмір П.Г. 

2.2.2. Ландшафтознавство в землеустрої 2012 р. ст. викл. 
СолтисО.Г. 

2.2.3. Навчальні підручники   

3. 
Державний контроль за 
використанням земель 2010 р. 

доц. 
Богіра М.С., в.о. 
доц. Стойко 
Н.Є. 

3.1. Організація використання земель 2014 р. в.о. доц. 
Стойко Н.Є. 

3.2. Землевпорядне проектування 2013 р. Ведучі 
викладачі 

Кафедра земельного кадастру 
 Розробити:   

  

Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт і практичних 
занять з дисциплін з врахуванням 
вимог Болонського процесу 

2010-2020 
рр. 

Викладачі 
кафедри 

  
Методичні вказівки для розробки 
написання курсових та дипломних  
проектів та робіт 

2010-2020 
рр. 

Ведучі 
викладачі 

 Підготувати:   

  Курси лекцій з дисциплін . Ведучі 
викладачі 

  “Облік земель”    2010р. Ст. викл. 
Радомський С.С. 

  “Галузеві кадастри” 2010р. В.о.доц.  
Таратула Р.Б. 

  “Оцінка природних ресурсів” 2010р. Доц.    Микула 
О.Я 

  “Мовні середовища інструмент ГІС” 2010р. В.о.доц. 
Таратула Р.Б. 

  “ГІС в кадастрі природних ресурсів” 2010р. Доц.          
Шпік Н.Р. 

  “Законодавче забезпечення кадастру 2010р. Доц. 
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нерухомості”   Ковалишин 
О.Ф. 

  “Оцінка земель” для спеціалістів та 
магістрів економічних спеціальностей 

2010 р. Доц.    Микула 
О.Я. 

 Економіка довкілля 2010 р. В.о.доц. 
Таратула Р.Б. 

  Екологічне картографування 2010 р. В.о.доц. 
Курильців Р.М. 

  Підготувати навчальні посібники   

  

“Організація і управління 
землевпорядним виробництвом” 

2010р. Д.е.н., 
проф.Ступень 

М.Г.,         
в.о.доц.  

Нестеренко Г.Б. 
  Підготувати навчальні підручники   

  “Основи картографії” 2011р. Курильців Р.М., 
Таратула Р.Б. 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1.  

Планування використання земель 
населених пунктів. Методичні 
рекомендації для виконання курсового 
проекту студентами денної форми 
навчання із спеціальності 
“Землевпорядкування та кадастр” 

2011 р. Смолярчук М.В. 

2.  

Методичні рекомендації для 
самостійної роботи денної форми 
навчання з дисципліни “Основи теорії 
землекористувань” 

2011 р. Музика Н.М. 

3.  

Прогноз використання земель: 
методичні рекомендації для 
проведення семінарських 
(практичних) занять і виконання 
контрольних робіт 

2010 р. Солярчук Д.І. 

4.  

Прогноз використання земель: 
методичні рекомендації для 
самостійної роботи для студентів 
денної форми навчання 

2011 р. Солярчук Д.І. 

5. 
Вдосконалити курси лекцій з 
дисциплін у відповідності з вимогами 
Болонського процесу: 

  

5.1. Методи наукових досліджень 2010 р. Доц. 
Тібілова Л.М. 

5.2. Рекультивація порушених  земель з 
основами маркшейдерії 

2011 р. Доц. 
Тібілова Л.М. 
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5.3. Прогнозування використання земель 2011 р. Доц. 
Солярчук Д.І. 

5.4. Комерційна діяльність в 
землекористуванні 

2011 р. Доц. 
Колодій П.П. 

5.5. Метрологія і стандартизація 2011 р. Доц. 
Тібілова Л.М. 

5.6. Моніторинг земель 2011 р. Доц. 
Колодій П.П. 

5.7. Основи управління земельними 
ресурсами 

2011 р. Ст. викл. 
Смолярчук М.В. 

5.8. Планування використання земель 2011 р. Ст. викл. 
Смолярчук М.В. 

6. Підготувати навчальні посібники:   

6.1. 

Управління земельними ресурсами: 
регулювання земельних відносин 

2010р. проф. Сохнич 
А.Я.  
ст. викл. 
Смолярчук М.В.  

6.2. 

Менеджмент в землеустрої 
інформаційні технології 

2011 р. проф. Сохнич 
А.Я.  
ст. викл. 
Смолярчук М.В. 

6.3. 

Планування використання земель 
населених пунктів. Методичні 
рекомендації для виконання курсового 
проекту студентами денної форми 
навчання із спеціальності 
“Землевпорядкування та кадастр” 

2011 р. Смолярчук М.В. 

Кафедра геодезії і геоінформатики 

1.  

Методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт для студентів денної 
форми навчання, факультету заочної 
освіти та НКЦ зі спеціальності 
“Геодезія, картографія та землеустрій” 
за ОКР “Бакалавр” 

2010 р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2.  

Методичні рекомендації до виконання 
лабораторно-практичних робіт з 
дисциплін кафедри для студентів 
землевпорядного факультету за ОКР 
“Бакалавр” 

2010-2020 
р.р. 

Згідно плану 
видання 

3.  

Методичні рекомендації і завдання до 
виконання контрольних робіт для 
студентів факультету заочної освіти з 
напрямку 6.0709 “Геодезія, 
картографія і землеустрій” 

2010-2020 
р.р. 

Згідно плану 
видання 
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4.  

“Розробка реляційної бази даних 
засобами МS Access”. Методичні ре-
комендації до виконання лабораторно-
практичних робіт з дисципліни “ГІС і 
база даних” 

2010-
2011р.р. 

Хлян Я.В. 

5.  

„Створення тематичних карт та 
атрибутивної бази даних”. Методичні 
рекомендації до виконання 
лабораторно-практичних робіт з 
дисципліни “ГІС і база даних” 

2010-
2011р.р. 

Хлян Я.В., 
Смірнов Є.І. 

6.  
Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни 
“Геодезія” та “Вища геодезія” 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі. 

7.  

Методичні рекомендації самостійної  
роботи з дисциплін кафедри для 
студентів факультету заочної освіти зі 
спеціальності 6.0709 “Геодезія, 
картографія та землеустрій” 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

8.  

Геодезія. Навчальний посібник для 
студентів денної і заочної форм 
навчання та НКЦ зі спеціальності 
7.070904 “Геодезія, картографія та 
землеустрій” 

2010-
2020р.р. 

 
Смірнов Є.І. 

Хлян Я.В. 

ІІІ. Науково-дослідна робота 
Кафедра  землевпорядного проектування 

1. 

Завершити науково-дослідну роботу 
кафедри  на тему “Розробити науково-
методичні основи земельного устрою 
в умовах Західного регіону України” 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

2. За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 2010 р. Викладачі 

кафедри 

3. 
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 р.р. 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

4. 
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 
Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів землеустрою  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

7. За підсумками проведених наукових 2010-2020 Зав. кафедри 
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досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

р.р. 

8. 

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
рр. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра земельного кадастру 

1.  

Завершити науково-дослідну роботу 
кафедри на тему “Розробка науково-
методичних основ земельного устрою 
в умовах Західного регіону України” 

2010р. Викладачі 
кафедри 

2.  За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 

2011р. Викладачі 
кафедри 

3.  
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 p.p. 

2010р. Викладачі 
кафедри 

4.  
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5.  
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6.  
Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів землеустрою 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

7.  

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

8.  

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1.  

Завершити науково-дослідну роботу 
кафедри на тему “Удосконалення 
системи управління земельними 
ресурсами в Західному регіоні 
України” 

2011 р. Викладачі 
кафедри 

2.  За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 

2011 р. Викладачі 
кафедри 

3.  Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 

2011 р. Викладачі 
кафедри 
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на 2011-2016 р.р. 

4.  
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5.  

Проводити апробацію отриманих 
результатів (виступи з доповідями на 
конференціях, семінарах, 
симпозіумах) 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6.  
Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів землеустрою 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

7.  

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

8.  

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові розробки 
студентів на конкурс, доповіді на 
студентські конференції 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра геодезії і геоінформатики 

1.  

 Виконувати план-графік виконання 
держбюджетної науково-дослідної 
теми кафедри “Розробка методики 
топографо-геодезичного забезпечення 
виконання земельно-кадастрових 
робіт на основі використання ГІС-
технологій” 

2010-2020 
р.р. 

Перій С.С. 
Смірнов Є.І. 

Хлян Я.В. 
Ващенко. 

Коваль Р.О. 
Дмитрук О.П 

Рій І.Ф. 
Здобицька Н.О. 

Савула І.Б. 

2.  Створити метрологічну лабораторію із 
сертифікації геодезичних приладів 

2010-2020 
р.р. 

Перій С.С. 
Хлян Я.В. 

3.  
Підготувати статті до “Вісника 
ЛНАУ”, взяти активну участь в роботі 
конференції 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

ІV. Кадрове забезпечення 

Кафедра  землевпорядного проектування 

1. 
Захист кандидатської дисертації ст. 
викл. Черечон О.І. 2010 р. ст. викл. 

Черечон О.І. 

2. 
Захист кандидатської дисертації ас. 
Солтис О.Г. 2011р. асис. 

Солтис О.Г. 

3. 
Захист кандидатської дисертації ас. 
Дудич Г.М. 2011 р. асис. 

Дудич Г.М. 
4. Захист кандидатської дисертації 2010 р. доц. 
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аспіранта Ткачук Л.В. Богіра М.С. 

5. 
Захист докторської дисертації доц. 
Богіри М.С. 2012 р. доц. 

Богіра М.С. 

6. 
Захист докторської дисертації в.о. 
доц. Стойко Н.Є. 2014 р. в.о. доц. Стойко 

Н.Є. 

7. 

Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі  

2010-2020 
р.р. 

доц. 
Колодій П.П. 

Кафедра земельного кадастру 

1.  Захист кандидатської дисертації, 
ст.викладач Радомський С.С 

2010 р. Ст. викл. 
Радомський С.С. 

2.  Захист кандидатської дисертації, 
аспірант Малахова С. 

2010 р. Малахова С. 

3.  Захист кандидатської дисертації, ас 
Черевко З.Ю. 

2014 р. ас. Черевко З.Ю. 

4.  Захист кандидатської дисертації, ас. 
Харачко М.В. 

2015 р. ас. Харпачко 
М.В. 

5.  Захист кандидатської дисертації, ас. 
Красовська Г.І. 

2015 р. Красовська Г.І. 

6.  

Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. 

Професор  
Ступень М.Г.,          

Кафедра управління земельними ресурсами 

1.  Захист кандидатської дисертації ст. 
викладача Музика Н.М. 

2011 р. ст. викл. Музика 
Н.М. 

2.  Захист кандидатської дисертації асис. 
Костишин О.О. 

2012 р. ас. Костишин 
О.О. 

3.  

Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. 

проф. Сохнич 
А.Я. 

Кафедра геодезії і геоінформатики 
1.  Захистити докторську  дисертацію 2014 р. Перій С.С. 
2.  Захистити кандидатську дисертацію 2010 р. Хлян Я.В 
3.  Захистити кандидатську дисертацію 2010 р. Коваль Р.О 
4.  Захистити кандидатську дисертацію 2015 р. Скорупська О.П 
5.  Захистити кандидатську дисертацію 2012 р. Рій І.Ф. 
6.  Захистити кандидатську дисертацію 2020 р. Здобицька Н.О. 
7.  Захистити кандидатську дисертацію 2020 р. Жак І.Б. 

8.  Доповісти матеріали завершеної 
кандидатської дисертації на 

2010-2020 
р.р. 

Хлян Я.В  
Коваль Р.О 



 98 

розширеному засіданні кафедри за 
участю провідних вчених факультету 

Рій І.Ф. 
Жак І.Б. 

9.  
Затвердити на вченій раді 
університету тему дисертаційної 
роботи 

2010 р. Хлян Я.В  
 

10.  
Доповісти на засіданні кафедри 
матеріали 1 і 2 розділів дисертації 

2010 р. ст. викл.  
Коваль Р.О. 

Рій І.Ф. 
V.   Матеріальна база 

Кафедра  землевпорядного проектування 
1. Придбати сканер формату А31 2011 р. Зав. кафедри 

2. 
Поновити фізичне і морально 
застаріле обладнання та приладдя 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

3. 
Підключення приміщень кафедри до 
мережі “Інтернет” 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

4. Придбати сканер формату А31 2011 р. Зав. кафедри 
Кафедра земельного кадастру 

1.  Придбати новий персональний 
комп’ютер для проф.-викл. складу 

2011р. Зав. кафедри 

2.  Придбати ксерокс формату А1 2010р. Зав. кафедри 
3.  Придбати сканер формату А1 2011р. Зав. кафедри 

4.  Поновити фізичне і морально 
застаріле обладнання та приладдя 

2010-2014 
р.р. 

Зав. кафедри 

Кафедра управління земельними ресурсами 

1.  Придбати два комп’ютери для 
викладачів та допоміжного персоналу 

2010-2012 
р.р. 

Зав. кафедри 

2.  Придбати ксерокс 2010-2011 
р.р. 

Зав. кафедри 

3.  Придбати сканер 2010-2011 
р.р. 

Зав. кафедри 

4.  Придбати меблі для викладацької та 
лаборантської  

2010-2011 
р.р. 

Зав. кафедри 

5.  Придбання металевої шафи для 
збереження документів 

2010-2011 
рр. 

Зав. кафедри 

Кафедра геодезії і геоінформатики 

1.  
Створити лабораторію “Геодезії”  2010-

2011р.р. 
Перій С.С. 
Хлян Я.В. 

Гайдюк Б.П. 

2.  
Створити і обладнати клас 
топографічного землевпорядного 
креслення 

2010-
2011р.р. 

Перій С.С. 
Ващенко В.І. 
Дроздяк С.А. 

3.  Доукомплектувати цифрову 
фотограмметричну станцію “Дельта” 

2010-
2011р.р. 

Перій С.С. 
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сканером (формат А-3) та плотером 

4.  

Провести перевірку геодезичних 
приладів після навчальних практик, 
виконати необхідні профілактичні 
заходи та ремонти несправних 
приладів та інструментів 

2010-2010 
р.р. 

Гайдюк Б.П. 

5.  

Забезпечити фотограмметричну 
лабораторію якісними 
аерофотознімками для проведення 
лабораторних робіт, для наукової 
роботи студентів 

2010-2020 
р.р. 

Смірнов Є.І. 
Гайдюк Б.П. 

6.  
Провести інсталяцію і запустити в дію 
фотограмметричний прилад “Стерео-
анаграф”  

2010 р.р. Смірнов Є.І. 
Хлян Я.В. 

VІ. Міжнародні зв’язки 
Кафедра  землевпорядного проектування 

1. 
Підтримувати творчо-наукові зв’язки 
із землевпорядними факультетами 
країн СНД 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

2.  
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

3. 

Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

Кафедра земельного кадастру 

1.  
Підтримувати творчо-наукові зв’язки 
із землевпорядними факультетами 
країн СНД 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

2.  
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

3.  

Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

4.  

Співпраця в рамках проекту 
Європейського Союзу Tempus 
“Розвиток системи управління 
земельними ресурсами в Україні та 
Македонії” 

2010-2012 
р.р. 

Зав.кафедри 

5.  Участь в проекті Світового банку 
“Видача Державних актів в сільській 

2010-2012 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 
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місцевості” 
Кафедра управління земельними ресурсами 

1.  
Налагодити зв’язки з аграрними 
ВУЗами Польщі, Угорщини, 
Німеччини та інших держав 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

2.  

Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

3.  Брати участь у міжнародних наукових 
конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

Кафедра геодезії і геоінформатики 

1.  
Створити навчально-дослідний 
геодезичний полігон на території 
ННДЦ ЛНАУ 

2010-
2011р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

2.  Створити планово-геодезичну основу 
на території ННДЦ ЛНАУ 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3.  Створити висотно-геодезичну основу 
на території ННДЦ ЛНАУ 

2010-
2011р.р. 

Ведучі 
викладачі 

4.  
Виконати за замовленням ректорату 
топографічні зйомки на території 
ННДЦ ЛНАУ 

2010-2020 
р.р. 

викладачі 
кафедри 

5.  Створити цифрову карту 
студентського містечка ЛНАУ 

2010-
2011р.р. 

Хлян Я.В. 

6.  
Створити цифрову топографічну 
карту на територію ННДЦ 

2010-2020 
р.р. 

Перій С.С.,  
Хлян Я.В., 

Смірнов Є.І. 
 

РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО 
 ВИХОВАННЯ ЛНАУ НА 2010-2011 н. р. 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ, НАПРЯМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Фізичне виховання в університеті є завершальним етапом 

(складовою) в  освітній системі  фізичного виховання Української держави. 
Тому завданням курсу фізичного виховання є не стільки забезпечення 
оптимального рухового режиму, чи абстрактний фізичний розвиток, а 
формування вмінь самостійно підтримувати власний добрий фізичний стан. 
Важливим завданням є досягнення педагогічними засобами бажання у 
випускників (створення стійкої мотивації) бути в добрій фізичній формі 
протягом майбутнього життя, адже  фізичний стан майбутнього випускника 
(майбутнього  громадянина) тепер стає його особистою справою, і за 
відсутності зовнішніх дисциплінуючих (адмініструючих) впливів та бажання 
імовірна передчасна втрата не тільки фізичних кондицій, але й фізичного 
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здоров’я.    
В результаті вивчення дисципліни “фізичне виховання”  студент 

повинен:          
- довести  рівень власного фізичного розвитку та власної фізичної 

підготовки до діяльнісно оптимальних показників (безперечно з врахуванням 
морфотипу та  здібностей особи);  

- мати системні знання з основ фізичної культури, спортивного 
тренування, рекреації, та реабілітації; 

- вміти застосовувати на практиці теоретичні знання, складати 
тренувальні програми (середньої складності), вміти розрізняти нераціональні, 
нефахові тренувальні програми, мати знання про ризиковані і шкідливі 
фізичні рухи та навантаження; 

- мати досвід організації та участі в спортивних змаганнях та інших 
фізкультурно-спортивних заходах; 

- орієнтуватись в особливостях різних видів спорту, і спортивних 
напрямків; 

- на основі здобутих знань уміти розраховувати життєві сили, 
протистояти втомі; 

- знати засоби впливу на власний психічний стан, знати основні 
аутотехніки запобігання нервовій перевтомі; 

- уміти екстраполювати знання здобуті з фізвиховання на майбутню 
професійну діяльність, що дасть можливість майбутньому спеціалісту 
системно підвищувати свій  професійний рівень (ППФП). 

 
Загальними пріоритетними завданнями кафедри фізвиховання ЛНАУ 

на 2010-2020 р.р. є: 
 

   1. Створення модернового методичного та матеріально-технічного 
забезпечення. Широке використання сучасних засобів і технологій (відео- та 
аудіотехніки, засобів комунікації, фітнес-обладнання). 

   2.   Узгодження діяльності з загальнодержавними і суспільними 
пріоритетами та завданнями. 

   3.   Створення власних ефективних, оригінальних і самобутніх 
методик, їх широка пропаганда і популяризація на регіональному і 
загальнодержавному рівні, що передбачено в Положенні про статус 
національного університету. 

   4. Проведення наукових досліджень, які вирізнятимуться 
актуальністю і цінністю для суспільства в загальному і для аграрної галузі 
зокрема підвищення наукового і фахового рівня членів кафедри (навчання в 
аспірантурі, захист дисертацій). 

   5. Створення максимально сприятливих умов для самореалізації 
студентів спортсменів, як аматорів, так і представників спорту високих 
досягнень. Участь команд університету у змаганнях різного рівня: 
         - збільшення представництво студентів ЛНАУ у збірних командах 
України;  
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         - утримування надалі перших місць у загальному заліку серед студентів 
ВНЗ Львівщини, Універсіади Львівщини. 

   6.  Зміцнення престижу ЛНАУ, широка популяризація нашого 
навчального закладу через успішний виступ як збірних команд університету 
так і окремих студентів-спортсменів. 

   7. Зміщення акценту в концепції на національно-патріотичне 
виховання засобами фізичної культури і спорту, застосування в навчальному 
процесі елементів української фізичної та бойової культури. 

   8. Виразніше орієнтування методик і педагогічних засобів на 
формування майбутнього громадянина,  духовно та фізично досконалого, 
здорового, ефективного фахівця-професіонала. Навчання майбутніх фахівців-
аграріїв найкращим і найсучаснішим методикам самостійної підтримки 
власного здоров’я та власного фізичного стану, здоров’я та фізичного стану 
членів родини та оточуючих. 

 
ІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 
1. Поетапне переведення навчальних груп на елективну форму роботи (за 

секційним принципом) до 2012 р. 
2. Розширення факультативних форм роботи з студентами.  
3. Ширше застосування в навчальному процесі сучасного обладнання, 

введення в робочу програму обов’язкового розділу з навчання роботи 
на сучасному тренажерному обладнанні і навчання самостійному 
застосуванню сучасних фітнес-технологій. 

4. Створення умов для якіснішого медичного супроводу навчального 
процесу, проведення щорічних медоглядів з поглибленою 
диспансеризацією. 

5. Завершення створення якісної методичної і організаційної бази для 
роботи спеціальних медичних груп, підготовчих груп, індивідуальної 
роботи з студентами, звільненими від пропущених занять за станом 
здоров’я. 

 
ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
1. Розробка і модернізація навчальних програм з фізичного виховання. 

Постійний моніторинг передових освітніх і спортивних технологій, їх 
динамічна апробація і адаптація до навчальних програм кафедри. 

2. Вдосконалення власних методичних розробок, технологій та проектів 
їх ширша популяризація. 

3. Апробація та впровадження рекомендованих МОН і МОЗ і створення 
власних моніторингових методик контролю за станом здоров’я і 
фізичним розвитком студентської молоді. 

4. Створення на кафедрі методичного кабінету з літературою і 
електронною базою даних, а також з виходом в інтернет для 
самостійної роботи студентів. 
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5. Формування відеотеки для стимулювання самопідготовки студентів. 
6. Запровадити проведення показових занять і проведення майстеркласів 

для викладачів і студентів кращими фахівцями фізичної культури, 
спорту, фітнесу. 

7. Збільшення видання методичних посібників, а також, силами кафедри 
організувати групу для створення навчальних відеофільмів, 
тренувальних відеопрограм.  

 
ІV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА   

 
1. Гарантувати якісну реалізацію кафедральної тематики наукових 

досліджень “Оптимізація  підходів у розвитку фізичної культури і 
спорту серед молоді в населених пунктах Львівщини”.  

2. Налагодити співпрацю і взаємодопомогу з провідними науковими 
установами України і світу. Проводити тестування і експериментальні 
дії на прохання і замовлення провідних наукових установ, інших 
навчальних закладів. Пропонувати для апробації власні розробки та 
наукові концепції. 

3. На базі університету розгорнути експериментальний майданчик зi  
перспективної тематики  “Використання методології спортивного 
тренування у професійній підготовці  фахівців”. 

4. Значно збільшити кількість студентів, залучених до науково-дослідної 
роботи, сприяти роботі студентських наукових гуртків. Залучати 
студентів до збору статистичних матеріалів за місцем проживання. 

5. Провести серію педагогічних експериментів у групах спортивного 
вдосконалення у координації з КНГ  з   видів  спорту  при  НОК. 

6. Провести серію науково-практичних конференцій, пов’язаних з 
кафедральною тематикою. 

 
V. ОРГАНІЗАЦІЙНА І СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА, СПРИЯННЯ 

РОЗВИТКУ СПОРТУ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

1. Створити якнайкращі організаційні і матеріально-технічних 
умови для роботи провідних збірних команд університету. 

2. Залучити якнайбільшу кількість студентів у спортивні секції 
через створення спортивного клубу ЛНАУ. 

3. Створити системи для підтримки студентських ініціатив і 
заохочення молоді до позитивного самовираження, самореалізації та 
самоорганізації.   

4. Вдосконалити і модернізувати програму Університетської 
спартакіади,  

5. Створити реєстр кращих спортсменів і фізкультурників і 
розмістити на сайті університету. 
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VI. СПІВПРАЦЯ ЗІ СПОРТИВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

1. Налагодити тісну співпрацю з  Львівським управлінням комітету 
з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України, з 
управлінням у справах сім’ї та молоді ЛОДА, з Головним управлінням 
молодіжної політики спорту та туризму ЛОДА, з державним комітетом з 
питань фізичної культури та спорту України, з ФСТ  “Гарт”, “Колос”, з 
ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ. Допомагати в підготовці громадських 
активістів товариств.   

2. Розпочати роботу з пошуку грандів та конкурсів-проектів для 
залучення ресурсів для  діяльності кафедри. 

3. На базі спортклубу створити курси підвищення кваліфікації 
викладачів та тренерів. 

4. Зв’язки з громадськими організаціями, іншими зовнішніми 
інституціями виділити в окремий напрям діяльності кафедри. 
 

VII. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
 

1. Реконструкція та модернізація спортивних споруд та об’єктів 
ЛНАУ, скориставшись проведенням у Львові  “Євро-2012”. 

      Стадіон потребує (пункти подані за пріоритетністю): 
- огорожі по периметру довжиною 600м,  турнікетів для організованого 

входу та виходу;  
- ремонту або глибокої реконструкції дренажної системи; 
- окремої господарсько-технологічної споруди, технічних приміщень, 

роздягалень, душових, суддівської та теоретичної кімнати (аудиторного 
приміщення) для проведення тактичних занять з футболістами;  

- електронного табло та стаціонарної системи озвучення, відповідних 
для стадіонів даного класу (за європейськими вимогами); 

- реконструкції глядацьких трибун,  встановлення пластикових крісел 
для глядачів на 1000 місць, але звичайно після того, як буде встановлена 
огорожа і забезпечений необхідний нагляд; 

- обладнання на верхніх ярусах центральної частини трибун, VIP-секції 
розміром 6х8 м. 

- обладнання легкоатлетичних секторів; 
- заміна бітумного покриття бігових доріжок на тартанове або інше 

сучасне. 
2. Будівництво спеціалізованого залу для занять фітнесом (шейп-сектор 

і тренажерна лінія). 
 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА 
АРХІТЕКТУРИ 

 
В умовах реструктуризації будівельної галузі АПК, змін у 

інвестиційній політиці на селі, методів проектування, будівництва та 
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експлуатації будівель і споруд, потреби у фахівцях будівельних 
спеціальностей для спорудження об’єктів АПК, розширення міжнародних 
зв’язків та включення у європейську систему виконання проектних і 
будівельних робіт необхідно вирішити у 2010-2020  р.р. ряду завдань: 

- забезпечення світоглядних загальнокультурних і кваліфікаційних 
потреб, підвищення освітнього і культурного рівня студентів, забезпечення 
будівельної галузі АПК кваліфікованими спеціалістами-будівельниками та 
архітекторами; 

- вдосконалення організації та змісту навчально-виховного процесу, 
його методичного та комп’ютерного забезпечення у відповідності до 
державних та європейських стандартів будівельної освіти; 

- розширення міжнародного співробітництва, покращення науково-
дослідної та видавничої діяльності з питань дослідження сталебетонних 
конструкцій для сільського будівництва, вдосконалення планування сіл 
регіону в умовах переходу до ринкових економічних відносин; 

- координація у рамках ННМК ЛНАУ з питань підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців архітектурно-
будівельного профілю АПК. 

У зв’язку з цим виникає потреба в розробці і відповідному 
затвердженні з врахуванням кредитно-модульної системи нових навчальних 
планів спеціальностей та спеціалізацій, введенні нових сучасних навчальних 
дисциплін, які є актуальними в умовах ринку, вивченні зарубіжного досвіду 
(Австрія, Німеччина, Польща). Для цього факультет (методична комісія) 
працюватиме над: 

- програмним забезпеченням нових та діючих навчальних планів; 
- розробкою нових освітньо-професійних програм, важливим 

елементом яких є новий комплект освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівців. 

У зв’язку зі зміною будівельної політики в системі АПК, яка 
складається з комплексу екологічних, соціально-економічних, технічних і 
правових рішень першочергово потрібно: 

- проаналізовати існуючі навчальні плани і програми; 
- ввести нові сучасні дисципліни, які давали б можливість добре 

засвоїти фахівцями питання сучасної будівельної технологій. 
У зв’язку зі зміною підходу до навчального процесу на факультеті 

передбачається: 
- вдосконалити методику викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін, проведення курсового та дипломного проектування; 
- забезпечити комп’ютеризацію дисциплін, довівши її до 80%.  
Для створення програмного забезпечення на необхідному рівні, будуть 

залучатися фахівці як ЛНАУ, так і інших організацій, використовуючи при 
цьому нові інформаційні технології. 

Не менш важливим у вдосконаленні навчального процесу є його 
методичне забезпечення. На факультеті в цьому плані передбачається 
видання підручників, навчальних посібників, монографій, методичних 
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розробок та рекомендацій. Особлива увага буде звернута на ступеневу 
систему освіти, тобто підготовку методичного забезпечення для  студентів 
ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр”. В нових навчальних посібниках 
будівельного напрямку буде враховано тенденції змін будівельної індустрії в 
нових соціально-економічних умовах. 

У зв’язку із роботою ННВК факультет продовжуватиме співпрацю з   
профільними коледжами. 

Важливим моментом вдосконалення навчального процесу є проведення 
занять в умовах виробництва, тому щорічно буде розроблятись графік 
проведення таких занять, в т.ч. у філіях кафедр. 

Планується збільшити частину дипломних проектів, виконаних на 
замовлення виробництва, довівши їх до 80%, з елементами наукових 
досліджень (особливо на ОКР “Магістр”). Для цього планується розробка і 
введення нових комп’ютерних програм. Паралельно з цим передбачається 
пожвавити роботу комісії з адаптації випускників на виробництві. 

З метою досконалого володіння студентами факультету не тільки 
комп’ютерною технікою, а й розробкою і використанням на них програм, 
переходу проектування на комп’ютерах залучити в найближчий час всіх  
викладачів факультету, а також вивчення всіх нових технологій, які є на 
виробництві під час стажування викладачів. 

Для цього в обов’язковому порядку передбачається розглядати 
програми стажування не тільки на кафедрі, а й на методичній комісії 
факультету. 

Для покращення навчального процесу на факультеті передбачається 
створити банк даних, домогтися придбання бібліотекою нових підручників, 
посібників з даного профілю, а також наукової літератури, в т. ч. журналів та 
наукових праць інших вузів. 

 
1. ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ 

 
       Профорієнтаційна робота на факультеті буде направлена на забезпечення 
якісного контингенту студентів на виконання кількісних та якісних вимог до 
цих показників для навчальних закладів ІV рівня акредитації. Для цього 
необхідно: 

- забезпечити відповідність показників конкурсу абітурієнтів на планове 
місце держзамовлення нормативним вимогам до ІV рівня акредитації (180% 
на місце); 

- сформувати в регіоні мережу профільних гімназій та ліцеїв, 
профільних класів у школах сільських районів, довести частку студентів 
нового прийому, які пройшли довгострокову профорієнтаційну і довузівську 
підготовку до 60%; 

- деканату, кафедрам факультету більше уваги приділити конкретній 
профорієнтаційній роботі у загальноосвітніх школах, забезпечити набір на  
підготовчі курси через центр довузівської підготовки; 
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- запровадити навчання за скороченим терміном на денній формі 
навчання; 

- залучити до профорієнтаційної роботи за місцем проживання та 
проходження практик студентів денної та заочної форми навчання. 
 Вирішення питання формування якісного складу студентів 
передбачається здійснювати шляхом ефективної роботи комісії з 
профорієнтації. До профорієнтаційної роботи, крім викладачів факультету, 
щорічно залучатимуться: 

- управління у справах будівництва та архітектури в Західних областях; 
- науково-дослідні та проектні інституті; 
- студенти денної та заочної форми навчання. 
Особлива увага звертатиметься на роботу в коледжах та на 

забезпечення набору студентів за угодами. При цьому передбачається тісна 
співпраця з коледжами на предмет відбору кращих випускників коледжів на 
навчання на факультеті за скороченою програмою. 

Факультет працюватиме над набором слухачів довузівської підготовки, 
в т. ч. створення ліцейних класів з відповідним профілем та розширенням 
набору на підготовче відділення. 

З метою формування якісного складу студентів на факультеті буде 
забезпечуватися щорічний конкурс абітурієнтів на рівні акредитаційних 
вимог. 

 
2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Організація на факультеті якісного кадрового забезпечення 

здійснюється шляхом комплектування штатів кафедр висококваліфікованими 
викладачами з вченими ступенями. За  період до 2015 року передбачається 
захист 7 докторських дисертацій (Добрянський І.М., Мазурак А.В., Савчак 
Н.С., Іваник Є.Г., Гнесь Л.Б., Колодрубська О.І., Кюнцлі Р.В.), а також 16 
кандидатських (Шмиг І.Б., Грицевич А.Ю., Височенко А.В., Нікіфоряк С.В., 
Бурченя С.П., Калітовський В.М., Дмитрів Г.М., Степанюк А.В., Дяченко 
Г.П., Денис О.І., Волошенко О.М., Фамуляк Я.Є., Куза А.М., Мандюк Т.З., 
Горда О.М., Баран І.В. ).  

На факультеті продовжується робота із залучення кращих студентів до 
магістратури та аспірантури, а також направлення до цільової аспірантури в 
інших навчальних закладах. 

З метою якісного забезпечення викладацькими кадрами спеціальних 
кафедр факультету підбір аспірантів і здобувачів проводити з числа осіб, які 
після захисту дисертацій залишаться працювати на факультеті. 
 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

Метою наукової діяльності вчених факультету будівництва та 
архітектури є подальший розвиток фундаментальних, пошукових і 
прикладних досліджень з важливих напрямів сільськогосподарської 



 108 

будівельної науки, архітектури та містобудування. При цьому 
ставиться мета органічного поєднання педагогічної і наукової 
діяльності, яка визначає обов’язковість для викладачів і наукових 
працівників займатися науковими дослідженнями і науково-
педагогічною діяльністю. 

Концепцією розвитку науково-дослідної роботи факультету на  
2010-2020 р.р. передбачається: 

- формування єдиної комплексної наукової тематики 
факультету, яка включатиме одну фундаментальну і 8-10 
прикладних тем, при цьому ставляться вимоги обов’язкової 
координації НДР конкретної кафедри у галузевому (головному) НДІ, 
а також наявності номера державної реєстрації; 

- включення факультетської теми НДР в проект науково-
технічної програми “Львівщина-2015” (розділ “Індустріальний та 
агропромисловий розвиток”); 

- сприяння розвитку пріоритетних напрямків будівельної науки 
та архітектури, з яких факультет має відповідний науковий доробок 
і наукове лідерство; 

- розширення тематики і обсягів госпдоговірних робіт; 
- розробка рекомендацій щодо вирішення архітектурно-

планувальних проблем сільських поселень Західного регіону 
України; 

- відкриття і ефективне функціонування навчально-наукових 
інститутів; 

- розширення міжнародних зв’язків з наукового 
співробітництва. 

Необхідно покращити студентську наукову роботу. На 
факультеті планується проводити “Дні науки”, на які будуть 
запрошуватись студенти з інших споріднених закладів аграрної 
освіти України. На кафедрах і факультеті необхідно активізувати наукові 
дослідження студентів. На факультеті функціонує 12 наукових гуртків, у 
яких систематично займаються понад 60 студентів.  

Планується збільшення на факультеті кількості курсового та 
дипломного проектування на замовлення. Студентам та дипломникам будуть 
пропоновані  проекти реальних об’єктів будівель та споруд, що дасть змогу 
підняти їх професійний рівень та набути навиків проектної роботи.  

З метою підвищення рівня студентської науково-дослідної роботи 
передбачається під керівництвом кожного викладача підготувати не менше 
однієї студентської наукової роботи на конкурс. 

Факультет планує брати участь в багатьох спеціалізованих виставках 
досягнень науки і техніки. На цих виставках будуть представлені проекти та 
макети об’єктів соціально-культурного, культового та цивільного 
призначення.  

Передбачається вдосконалювати наукову роботу через: 
 - виконання реальних замовлень проектів об’єктів соціально-
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культурного та виробничого призначення,  активізування пошуку замовників 
госпдоговірних наукових досліджень, ширше рекламування власних 
наукових результатів;  

- забезпечення видання кожним науково-педагогічним працівником 
не менше двох статей у наукових та фахових виданнях; 

- проведення  щорічних звітів учасників студентських наукових 
гуртків, заслуховування доповідей за результатами стажування магістрів та 
двічі на рік, проведення міжкафедральних семінарів аспірантів. 

Науково-дослідну роботу передбачається проводити у відповідності до 
потреб державної програми реформування аграрного сектору АПК, в т. ч. 
його будівельної галузі в Україні на 2010-2020 р.р. 

На факультеті один-два рази в рік передбачається проводити 
міжнародні науково-практичні конференції. 
 

4. МІЖНАРОДНІ  ЗВ’ЯЗКИ 
 

Колектив факультету активно співпрацює з відомими науковими 
центрами України: Національним університетом “Львівська політехніка” та 
Національним університетом будівництва і архітектури (м. Київ), науково-
дослідним інститутом будівельних конструкцій (м. Київ), Академією 
будівництва (м. Жешув, Польща), Полтавським технічним університетом, 
Білоруським політехнічним інститутом, Технічним університетом м. Кошіце 
(Словаччина), Технічним університетом  м. Любліна (Польща) тощо. 
         Факультету будівництва та архітектури необхідно 
вдосконалити практику міжнародних зв’язків зі спорідненими 
зарубіжними навчальними закладами з питань: 

- обміну студентами для навчання і практики; 
- виконання спільних наукових програм (тем); 
- взаємного обміну освітніми програмами і навчальними 

планами; 
- стажування викладачів шляхом творчих, наукових і ділових 

відряджень; 
- участь у рецензуванні і захисті дипломних робіт ОКР 

“Магістр”; 
- організації та проведенні міжнародних наукових конференцій, 

семінарів, симпозіумів; 
- розвитку міжнародного історичного, культурно-мистецького і 

спортивного туризму; 
- розвитку агротуризму. 

       Факультету будівництва та архітектури необхідно працювати 
над реалізацією механізмів інтеграції аграрної освіти у європейську 
систему освіти з метою отримання доступу до сучасних технологій, 
широкого використання зарубіжного передового досвіду щодо 
забезпечення підготовки фахівців на рівні існуючих європейських 
стандартів. 
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Навчальна робота із зарубіжними та провідними вітчизняними 
закладами буде полягати в обміні студентів для проходження виробничих 
практик (двохсторонній або односторонній), вивчення організації 
навчального процесу (структури навчальних планів суміжних до будівельних 
спеціальностей, переліку дисциплін, типових програм, змісту і організацій 
проведення занять та форм контролю, проходження навчальних та 
виробничих практик). 

На найближчу перспективу на факультеті планується створити банк 
даних про наукові дослідження (праці) в вузах ближнього зарубіжжя, 
налагодити зв’язки з редакціями профільних видань і журналів будівельного 
спрямування цих держав.  

Науково-дослідна робота буде спрямовуватися на участь 
професорсько-викладацького складу в науково-виробничих конференціях за 
кордоном, а також участь видатних зарубіжних вчених у конференціях 
ЛНАУ, в т. ч. тих, які будуть проводитись на факультеті. Стажування 
викладачів буде проходити з метою вивчення як організації навчальної 
роботи, так і науково-дослідної роботи.  
 

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Загальний розвиток  факультету  будівництва та архітектури, 
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, підготовка 
аспірантів, ведення науково-дослідної роботи неможливі без створення 
належної матеріально-технічної бази.  

Підготовка фахівців на факультеті за трьома спеціальностями 
“Промислове та цивільне будівництво”, “Архітектура будівель і споруд” та 
“Дизайн архітектурного середовища” проводиться в навчально-лабораторних 
приміщеннях загальною площею 2970м2. 

Для проведення наукових досліджень викладачів та студентів на 
факультеті є дві лабораторії: лабораторія будівельних конструкцій та 
лабораторія будівельних матеріалів. 

Для підготовки висококваліфікованих кадрів архітектури та дизайну 
на факультеті є клас малюнку та живопису, майстерня дизайну 
архітектурного середовища та скульптурна майстерня. 

Вивчення сучасних методів та новітніх технологій, застосування 
ЕОМ в проектуванні забезпечують 4 комп’ютерні класи. 

Якісне проведення лекційних, практичних і лабораторних занять 
забезпечується використанням допоміжних технічних засобів навчання: 
проекторів, епідіаскопів та засобів і експонатів наочної інформації: 
планшетів, підрамників, макетів, гіпсових фігур. 

Зміцнення матеріально-технічної бази на факультеті буде вирішуватися 
таким чином: 

- збільшення кількості комп’ютерної техніки та приладів за рахунок 
збільшення кількості студентів, що навчаються на договірній основі; 
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- покращення навчальної бази, зокрема ремонт лабораторій та кабінетів 
для проведення занять; 

- обладнання аудиторного фонду, за рахунок надходжень, що 
поступлять від навчання студентів за договорами; 

- придбання обладнання згідно коштів, передбачених на ці цілі від 
виконання госпдоговірних робіт кафедр. 

Докорінного оснащення сучасними приладами та інструментами  
потребують кафедри будівельних конструкцій, технології та організації 
будівництва, дизайну архітектурного середовища сільських поселень. 

Забезпечення матеріально-технічної бази факультет планує здійснити 
за рахунок бюджетних та залучених коштів та коштів від виконання 
госпдоговірних тематик. 

 
6. ВИХОВНА РОБОТА 

 
Виховний процес серед студентів спрямовуватиметься на підготовку 

всесторонньо розвинутих, активних, національно свідомих фахівців. З цією 
метою передбачається тісно поєднувати навчальний і виховний процес та 
відпочинок студентів. 

Виховна робота на факультеті буде здійснюватися через наставників 
груп. До цієї роботи будуть і надалі залучатися найдосвідченіші викладачі 
факультету. 

Для проведення цих робіт щорічно розроблятиметься план, в якому,  
починаючи  з  посвячення  в  студенти,  вестиметься  робота  з  виховання не 
тільки висококваліфікованого фахівця, але й гідного громадянина України. 

На факультеті передбачається створення факультетської художньої 
самодіяльності, проведення вечорів-зустрічей з видатними вченими, 
науковцями, виробничниками. 

Святкування визначних дат планується проводити в основному на 
університетському рівні. 

Виховна робота на факультеті пов’язана із залученням студентської 
молоді до студентського самоврядування, які змогли б підняти на вищий 
рівень роль і значення студентські самоврядні структури. 

 
 ЗАХОДИ ТА ВИДИ РОБІТ ФАКУЛЬТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ   НА 2010-2020 р.р.  

№ з/п Заходи та види робіт щодо 
розвитку кафедри 

Термін 
виконання Відповідальний 

І.    Навчальна робота 
Кафедра  будівельних конструкцій 

1. 

Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Бакалавр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу  

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

2. Уточняти програми вивчення 2010-2020 Ведучі 
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дисциплін ОКР “Спеціаліст” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу  

р.р. викладачі 

2.1. 

Підготувати програму вивчення 
дисципліни “Інженерна геологія та 
основи механіки ґрунтів” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу  

2010-2020 
р.р. 

доц. 
Козачок Л.Д. 

2.2. 

Підготувати програму вивчення 
дисципліни “Інженерні 
вишукування” з врахуванням вимог 
Болонського процесу   

2010-2020 
р.р. 

доц. 
Гнатюк О.Т. 

3. 

Уточнити програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “Промислове та 
цивільне будівництво” з врахуванням 
вимог Болонського процесу  

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

4. 

Складати робочі програми вивчення 
дисциплін кафедри ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу  

 
2010-2020 

р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

5.   

Складати програми виконання 
лабораторних робіт, практичних і 
семінарських занять з врахуванням 
вимог Болонського процесу  

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

6.  
Складати програми виконання 
курсових проектів і робіт ОКР 
“Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”  

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

7. 
Складати програми виконання 
дипломних робіт  ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

Кафедра архітектури та планування сільських поселень 

1.  
Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Бакалавр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

2.  

Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Спеціаліст” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

3.  
Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “Архітектура будівель 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 
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та споруд” з врахуванням вимог 
Болонського процесу 

4.  

Складати робочі програми вивчення 
дисциплін кафедри ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

5. 
Складати програми виконання 
лабораторних робіт, практичних і 
семінарських занять з врахуванням 
вимог Болонського процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

6. 
Складати програми виконання 
курсових робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

7. 
Складати програми виконання 
дипломних робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 
Кафедра технології та організації будівництва 

1.  
Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Бакалавр” з 
врахування вимог Болонського 
процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

2.  
Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Спеціаліст” з 
врахування вимог Болонського 
процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

3.  

Уточняти програми вивчення 
дисциплін ОКР “Магістр” 
спеціальності “Промислове та 
цивільне будівництво” з врахуванням 
вимог Болонського процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

4.  

Складати робочі програми вивчення 
дисциплін кафедри ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

5. 
Складати програми виконання 
дипломних робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 
Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень 

1.  
Приводити робочі програми з 
дисциплін кафедри  у відповідність до 
вимог навчальних планів, КМСОНП і 
Болонської системи 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 
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2.  

Впорядковувати систему оцінювання 
кожного лабораторно-практичного 
заняття у відповідність до „Схеми 
розподілу балів, що присвоюються 
студентам” робочих програм 
дисциплін 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі 

викладачі 

3.  Використовувати конспекти лекцій на 
магнітних носіях 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі викладачі 

4.  
Складати програми виконання 
курсових робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі викладачі 

5.  
Складати програми виконання 
дипломних робіт ОКР “Бакалавр”, 
“Спеціаліст”, “Магістр” 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі викладачі 

Кафедра вищої математики 

1. 

Приводити робочі програми з 
дисципліни кафедри на денному 
відділенні  і на факультеті заочної 
освіти у відповідність до вимог 
навчальних планів, КМСОНП і 
Болонської системи 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі викладачі 

2. 

Впорядковувати систему оцінювання 
кожного лабораторно-практичного 
заняття у відповідність до „Схеми 
розподілу балів, що присвоюються 
студентам” робочих програм 
дисциплін 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі викладачі 

3. Використовувати конспекти лекцій на 
магнітних носіях 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі викладачі 

Кафедра українознавства 

1. 

Приводити робочі програми з 
дисципліни кафедри на денному 
відділенні  і на факультеті заочної 
освіти у відповідність до вимог 
навчальних планів, КМСОНП. і 
Болонської системи 

 
 

2010-2020 
р.р. 

 
 

Ведучі 
викладачі 

2. 

Впорядковувати систему оцінювання 
кожного лабораторно-практичного 
заняття у відповідність до „Схеми 
розподілу балів, що присвоюються 
студентам” робочих програм 
дисциплін 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі викладачі 

3. Використовувати конспекти лекцій на 
магнітних носіях 

2010-2020 
р.р. 

 
Ведучі викладачі 
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ІІ. Навчально-методична робота 
Кафедра  будівельних конструкцій 

1. 

Розробляти методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт і 
практичних занять з дисциплін з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

2. 
Розробляти методичні вказівки для 
розробки і написання курсових 
проектів та робіт 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3. Підготувати курси лекцій з дисциплін:   

3.1. Оцінка нерухомості майна 2010 р. доц. 
Фабрика Ю.М. 

3.2. Металеві конструкції 2010 р. доц. 
Боднарчук Т.Б. 

3.3. Будівельна механіка 2010 р. доц. 
Боднар Ю.І. 

3.4. Інженерна графіка 2010 р. доц. 
Шмиг Р.А. 

3.5. Економіка будівництва 2011р. доц. 
Козак Р.В. 

4. Підготувати навчальні посібники   

4.1. Оцінка нерухомості 2013 р. 

доц.  
Фабрика Ю.М., 

в.о. проф. 
Добрянський 

І.М. 

4.2. Економіка будівництва 2010 р. 

доц.  
Фабрика Ю.М., 
в.о.проф. 
Добрянський 
І.М., 
доц. 
Козак Р.В. 

4.3. 
Проектування фундаменту 
неглибокого закладання на природних 
основах 

2011 р. 

доц.  
Козачок Л.Д., 
асис.  
Грицевич А.Ю. 

4.4. Інженерна графіка 2010 р. 

доц. Шмиг Р.А., 
в.о.проф. 
Добрянський 
І.М., доц. 
Барабаш В.М. 
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Кафедра архітектури та планування сільських поселень 

1.  

Розробляти методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт і 
практичних занять з дисциплін з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

 
2010-2020 

р.р. 

 
Викладачі 
кафедри 

2.  
Розробляти методичні вказівки для 
розробки виконання курсових 
проектів та робіт 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3.  Підготувати курси лекцій з дисциплін   

3.1. Архітектура будівель і споруд 2011 р. в.о.доц.  
Степанюк А.В. 

3.2. Планування та забудова сільських 
поселень 

2010р. в.о.доц. 
Сільник О.І. 

3.3. Ландшафтна архітектура 2011р. в.о.доц. 
Фоменко С.В. 

3.4. Реконструкція будівель і споруд 2010р. доц. 
Гнесь Л.Б. 

3.5. Архітектурна графіка 2011р. в.о. доц. 
Серветник Я.С. 

 Підготувати навчальний посібник   
4.  Курсове та дипломне архітектурне 

проектування будівель і споруд 
2010р. в.о.доц.  

Степанюк А.В. 
Кафедра технології та організації будівництва 

1. 

Розробляти методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт і 
практичних занять з дисциплін з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

 
2010-2020 рр. 

 
Викладачі 
кафедри 

2. 
Розробляти методичні вказівки для 
розробки виконання курсових 
проектів та робіт 

 
2010-2020 рр. 

 
Ведучі 

викладачі 
3. Підготувати курси лекцій з дисциплін:   

3.1. Транспорт і шляхи сполучення 2011 р. ст. викл.  
Ванік М.Й. 

3.2. Технологія зведення сільських 
будівель і споруд 

2011р. доц. 
Мазурак А.В. 

3.3. Водопостачання і каналізація 2010р. ст.викл. 
Дмитрів Г.М. 

3.4. Вступ до будівельної справи 2010 р. доц. 
Ніконець І.І. 

3.5. Меліоративні та гідротехнічні 
споруди 

2011 р.  доц. 
Фамуляк Ю.Є. 

4. Підготувати навчальний посібник   
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Використання новітніх технологій в 
будівництві 

2010 р. доц.  
Мазурак А.В. 

Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень 

1. 

Розробляти методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт і 
практичних занять з дисциплін з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

 
2010-2020 

р.р. 

 
Викладачі 
кафедри 

2. 
Розробляти методичні вказівки для 
розробки виконання курсових 
проектів та робіт 

2010-2020 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3. Підготувати курси лекцій з дисциплін: 2010-2011 
р.р. 

Ведучі 
викладачі 

3.1. Історія та теорія дизайну 2011 р. доц.  
Савчак Н.С. 

3.2. 
Історія архітектури та містобудування 2011р. в.о.доц. 

Колодрубська 
О.І. 

3.3. Монументально-ландшафтний дизайн 2010 р. в.о.доц. 
Фамуляк Я.Є. 

4. Підготувати навчальні посібники:   

4.1. 
Історія архітектури та містобудування 2011р. в.о.доц.  

Колодрубська 
О.І. 

4.2. Історія та теорія дизайну 2012 р. доц. 
Савчак Н.С. 

Кафедра вищої математики 

1. 

Розробляти методичні вказівки для 
виконання лабораторних робіт і 
практичних занять з дисциплін з 
врахуванням вимог Болонського 
процесу 

 
2010-2020 

рр. 

 
Викладачі 
кафедри 

2.  Підготувати курси лекцій з дисциплін:   

2.1. Вища математика 2011 р. доц.  
Бубняк Т.І. 

2.2. Обчислювальна техніка і 
програмування 

2010р.           доц. 
Косарчин В.І. 

3. Підготувати навчальні посібники:   

3.1 
Вища математика 2010р. доц.  

Бубняк Т.І. 

3.2. 
Основи теорії ймовірності 2012р. доц. 

Рабик В.М. 
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Кафедра українознавства 

1. 

Розробляти методичні вказівки для 
виконання  практичних занять з 
дисциплін з врахуванням вимог 
Болонського процесу 

 
2010-2020 

рр. 

 
Викладачі 
кафедри 

2 Підготувати курси лекцій з дисциплін   

2.1. Риторика 2010 р. доц.  
Кюнцлі Р.В. 

2.2. Історія України 2010р. доц. 
     Дяченко П.П. 

2.3. Українська мова 2010р. в.о.доц. 
Барабаш Г.А. 

3. Підготувати навчальні посібники:   

3.1. 

 
Риторика 

 
2010р. 

доц.  
Кюнцлі Р.В., 

ст. викл. 
Горда О.М. 

3.2. 
 
Фонетика та фонологія 

 
2012р. 

 
доц. 

Кюнцлі Р.В. 
4. Підготувати навчальний підручник   

4.1. Українська мова за професійним 
спрямуванням 

2010р. в.о.доц. 
Куза А.М. 

ІІІ. Науково-дослідна робота 
Кафедра  будівельних конструкцій 

1. Завершити тему науково-дослідної 
роботи кафедри за 2006-2010 р.р. 2010 р. Викладачі 

кафедри 

2. За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 2011 р. Викладачі 

кафедри 

3. 
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 р.р. 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

4. 
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 

Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів архітектурно-
будівельного профілю  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

7. Кожному викладачеві кафедри 
підготувати статтю у Вісник ЛНАУ 2010 р. Викладачі 

кафедри 
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“Архітектура і сільськогосподарське 
будівництво” 

8. 

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

9. 

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра архітектури та планування сільських поселень 

1. Завершити тему науково-дослідної 
роботи кафедри за  2006-2010 рр. 2010 р. Викладачі 

кафедри 

2. За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 2011 р. Викладачі 

кафедри 

3. 
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 р.р. 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

4. 
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 

Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів архітектурно-
будівельного профілю  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

7. 

Кожному викладачеві кафедри 
підготувати статтю у Вісник ЛНАУ 
“Архітектура і сільськогосподарське 
будівництво”  

2010 р. Викладачі 
кафедри 

8. 

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

9. 

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра технології та організації будівництва 

1. Завершити тему науково-дослідної 
роботи кафедри за 2006-2010 р.р. 2010 р. Викладачі 

кафедри 
2. За результатами проведених 2011 р. Викладачі 
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досліджень підготувати монографію кафедри 

3. 
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 рр. 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

4. 
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 

Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів архітектурно-
будівельного профілю  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

7. 

Кожному викладачеві кафедри 
підготувати статтю у Вісник ЛНАУ 
“Архітектура і сільськогосподарське 
будівництво” 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

8. 

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
рр. Зав. кафедри 

9.  

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень 

1. Завершити тему науково-дослідної 
роботи кафедри за 2006-2010 рр. 2010 р. Викладачі 

кафедри 

2. За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 2011 р. Викладачі 

кафедри 

3. 
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 рр. 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

4. 
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 

Брати участь у виконанні наукових 
досліджень науково-дослідних 
проектних інститутів архітектурно-
будівельного профілю  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 



 121 

7. 

Кожному викладачеві кафедри 
підготувати статтю у Вісник ЛНАУ 
“Архітектура і сільськогосподарське 
будівництво” 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

8. 

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

9. 

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра вищої математики 

1. Завершити тему науково-дослідної 
роботи кафедри за 2006-2010 р.р. 2010 р. Викладачі 

кафедри 

2. За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 2011 р. Викладачі 

кафедри 

3. 
Розробити тематику і скласти план 
виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 р.р. 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

4. 
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 

Кожному викладачеві кафедри 
підготувати статтю у Вісник ЛНАУ 
“Архітектура і сільськогосподарське 
будівництво” 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

7. 

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

8. 

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

Кафедра українознавства 

1. Завершити тему науково-дослідної 
роботи кафедри за  2006-2010 р.р. 2010 р. Викладачі 

кафедри 

2. За результатами проведених 
досліджень підготувати монографію 2011 р. Викладачі 

кафедри 
3. Розробити тематику і скласти план 2010 р. Викладачі 
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виконання науково-дослідної роботи 
на 2011-2016 р.р. 

кафедри 

4.  
Готувати до друку та публікувати 
наукові статті за результатами 
проведених досліджень 

2010-2020 
рр. 

Викладачі 
кафедри 

5. 
Проводити апробацію отриманих 
результатів та виступати з доповідями 
на конференціях 

2020-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

6. 

Кожному викладачеві кафедри 
підготувати статтю у Вісник ЛНАУ 
“Архітектура і сільськогосподарське 
будівництво” 

2010 р. Викладачі 
кафедри 

7. 

За підсумками проведених наукових 
досліджень складати щорічні звіти 
про науково-дослідну роботу на 
кафедрі 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

8. 

Керувати науково-дослідною роботою 
студентів, готувати наукові 
студентські статті, доповіді на 
студентських конференціях  

2010-2020 
р.р. 

Викладачі 
кафедри 

ІV. Кадрове забезпечення 
Кафедра  будівельних конструкцій 

1. Захист кандидатської дисертації 
аспіранта Шмиг І.Б. 2011 р. аспір. 

Шмиг І.Б. 

2. Захист кандидатської дисертації ст. 
викл. Грицевича А.Ю.. 2010 р. ст.викл. 

Грицевич А.Ю. 

3. Захист кандидатської дисертації ас.  
Нікіфоряка С.В. 2011 р. асис. 

Нікіфоряк С.В. 

4. Захист кандидатської дисертації 
ст.викл. Височенка А.В. 2010 р. ст.викл. 

Височенко А.В. 

5. Захист докторської дисертації 
в.о.проф. Добрянського І.М. 2010 р. в.о.проф. 

обрянський І.М. 

6. 

Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі  

2010-2020 
р.р.. 

в.о.проф. 
Добрянський 

І.М. 

Кафедра архітектури та планування сільських поселень 
1. Захист кандидатської дисертації, 

в.о.доц. Степанюка А.В. 
2010р. в.о.доц.  

 Степанюк А.В. 
2. Захист кандидатської дисертації, 

асистента Дяченко Г.П. 
2012р. ас. 

Дяченко Г.П 
3. Захист кандидатської дисертації, 

асистента Партики Р.Б. 
2011р. ас.Партика Р.Б. 

4. Захист докторської дисертації, 2012р. доц. Гнесь Л.Б. 
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доцента  Гнесь Л.Б. 

5. 
Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

 
2010-2020 

рр. 

проф.Серветник 
С.М. 

Кафедра технології та організації будівництва 
1. Захист докторської дисертації  доц.    

Мазурака А.В. 
2014 р. доц. Мазурак 

А.В. 
2. Захист кандидатської дисертації 

асистента  Бурченя С.П.. 
2012р. ас. Бурченя С.П. 

3. Захист кандидатської дисертації ст. 
викладача Дмитрів Г. М. 

2009 р. ст. викл. 
Дмитрів Г.А. 

4. Захист кандидатської дисертації асис. 
Калітовського В.М. 

2011 р. ас. Калітовський 
В.М. 

5. 
Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

 
2010-2020 

р.р. 

доц. Мазурак 
А.В. 

Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень 

1. Захист докторської дисертації  доц.    
Савчака Н.С. 

2014 р. доц. Савчак Н.С. 

2. Захист кандидатської дисертації 
асистента  Волошенко О.М. 

2012р. ас. 
Волошенко О.М. 

3 Захист кандидатської дисертації ст. 
викладача Дениса О.І. 

2009 р. ст. викл. Денис 
О.І. 

4 Захист кандидатської дисертації 
в.о.доц. Фамуляка Я.Є. 

2011 р. в.о.доц. 
Фамуляк Я.Є. 

5. 

Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

 
2010-2020 

р.р. 

доц. Савчак Н.С. 

Кафедра вищої математики 

1. Захист докторської дисертації  доц.    
Бубняка Т.І. 

2014 р. доц.  
  Бубняк Т.І. 

2 Захист докторської дисертації  доц.    
Рабика В.М. 

2014 р. доц.  
  Рабик В.М. 

3. Захист докторської дисертації  доц.    
Іваника Є.Г. 

2012 р. доц. 
  Іваник Є.Г. 

4. Захист кандидатської дисертації ас. 
Говда О.І. 

2011 р. ас. 
   Говда О.І. 

5. 

Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

 
2009-2015 
рр. 

доц. Рабик В.М. 
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Кафедра українознавства 

1. Захист докторської дисертації  доц.    
Кюнцлі Р.В. 

2012 р. доц.  
Кюнцлі Р.В. 

2. Захист кандидатської дисертації в.о. 
доц.  Кузи А.М. 

2010р. в.о.доц. Куза 
А.М. 

3. Захист кандидатської дисертації 
ст.викл. Горди О.М. 

2010р. ст.викл. Горда 
О.М. 

4. Захист кандидатської дисертації 
ст.викл. Мандюк Т.З. 

2010 р. ст.викл. Мандюк 
Т.З. 

5. Захист кандидатської дисертації 
ст.викл. Барана І.В. 

2010р. ст.викл. Баран 
І.В. 

6. 
Проводити профорієнтаційну роботу 
серед випускників ОКР “Магістр” 
щодо залучення їх до роботи на 
кафедрі 

 
2010-2020 
р.р. 

в.о. доц. Куза 
А.М. 

V.   Матеріальна база 
Кафедра  будівельних конструкцій 

1. Придбати новий комп’ютер для 
допоміжного персоналу  2010 р. Зав. кафедри 

2. Придбати ксерокс формату А1 2010 р. Зав. кафедри 
3. Придбати сканер формату А1 2010 р. Зав. кафедри 

4. 
Поновити фізичне і морально 
застаріле обладнання та приладдя в 
лабораторії будівельних конструкцій 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

Кафедра архітектури та планування сільських поселень 
1. Придбати новий комп’ютер для 

допоміжного персоналу  2010 р. Зав. кафедри 

2. Завершити обладнання методичного 
кабінету 

2009 р. Зав. кафедри 

3. Поновити фізичне і морально 
застаріле обладнання та приладдя 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

Кафедра технології та організації будівництва 
1. Придбати два комп’ютери для 

викладачів та допоміжного персоналу 
2009-2010 
рр. 

Зав. кафедри 

2. 
Поновити фізичне і морально 
застаріле обладнання та приладдя в 
лабораторії будівельних матеріалів 

2009-2015 
рр. Зав. кафедри 

Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень 
1. Придбати новий комп’ютер для 

допоміжного персоналу  2010 р. Зав. кафедри 

2. 
Придбати та поновити фізичне і 
морально застаріле обладнання в 
скульптурній майстерні 

2010-2020 
рр. Зав. кафедри 

Кафедра вищої математики 
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1. Придбати новий комп’ютер для 
допоміжного персоналу  2010 р. Зав. кафедри 

Кафедра українознавства 

1. Придбати новий комп’ютер для 
допоміжного персоналу  2010 р. Зав. кафедри 

VІ. Міжнародні зв’язки 
Кафедра  будівельних конструкцій 

1. 
Підтримувати творчо-наукові зв’язки 
із будівельними факультетами країн 
СНД 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

2. 
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

3. 

Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. Зав. кафедри 

4. Брати участь у міжнародних наукових 
конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

Кафедра архітектури та планування сільських поселень 

1. 
Підтримувати творчо-наукові зв’язки 
із будівельними факультетами країн 
СНД 

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

2. 
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

3. 
Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

4. Брати участь у міжнародних наукових 
конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

Кафедра технології та організації будівництва 

1. 
Розвивати зв’язки з університетами 
Європи та СНД за підтримки 
університету  

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

2. 
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

 
2010-2020 

р.р. 

 
Зав. кафедри 

3. 
Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

 
2010-2020 

р.р. 

 
Зав. кафедри 

4. Брати участь у міжнародних наукових 2010-2020 Всі викладачі 
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конференціях р.р. кафедри 
Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень 

1. 
Розвивати зв’язки з університетами 
Європи та СНД за підтримки 
університету  

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

2. 
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

3. 

Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

4. Брати участь у міжнародних наукових 
конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

Кафедра вищої математики 

1. 
Розвивати зв’язки з університетами 
Європи та СНД за підтримки 
університету  

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

2. 
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

3. 

Систематично слідкувати за 
інформацією про інвестиційні 
проекти, пропонуючи свої програми, 
та проектні розробки 

2010-2020 
р.р. 

Зав. кафедри 

4. Брати участь у міжнародних наукових 
конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 

Кафедра українознавства 

1. 
Розвивати зв’язки з університетами 
Європи та СНД за підтримки 
університету  

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

2. 
Навести зв’язки з аграрними ВУЗами 
Польщі, Угорщини, Німеччини та 
інших держав 

2010-2020 
р.р. 

 
Зав. кафедри 

3. Брати участь у міжнародних наукових 
конференціях 

2010-2020 
р.р. 

Всі викладачі 
кафедри 
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