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Місія діяльності Інституту полягає у забезпеченні умов для надання: 

- можливості отримати якісні знання, уміння та навички за заочною 

формою навчання відповідно до обраної навчальної програми за 

спеціальностями в розрізі освітніх ступенів (бакалавр, магістр) без відриву від 

виконання студентами професійних обов’язків за місцем праці;  

- задоволення особистого та професійного зростання фахівців, 

поглиблення, розширення, оновлення їх професійних знань, умінь, інших 

компетентностей на основі здобутої раніше освіти і практичного досвіду – 

спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування та інших форм 

післядипломної освіти. 

Візія. 

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти є 

важливим структурним підрозділом ЛНАУ та цілої системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців за різними галузями в 

розрізі ліцензованих спеціальностей університету, яка відповідає наявним 

суспільним потребам, є конкурентоздатною на ринку освітніх послуг та 

формує майбутні резерви фахівців України. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

В сучасних умовах інформаційного суспільства та інноваційної аграрної 

сфери основними пріоритетами розвитку Навчально-наукового інституту 

заочної та післядипломної освіти ЛНАУ є: 

1. Підготовка фахівців, які володіють, як професійними, так і 

глобальними компетенціями, з метою формування конкурентоспроможного 

професіонала на світовому ринку праці; 

2. Організація проведення на високому рівні фундаментальної, 

теоретичної та професійно-орієтованої підготовки здобувачів вищої освіти з 

метою забезпечення їх здатності до роботи в умовах змін соціально-

економічних відносин; 

3. Забезпечення творчої діяльності учасників навчального процесу,  

використання наукових досліджень, новітніх форм і методів навчання в 

освітньому процесі; 

4. Формування організаційного, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення при провадженні освітніх технологій 

навчання (його елементів) з метою підвищення якості навчального процесу; 

5. Організація моніторингу якості навчально-виховного процесу 

професійної діяльності викладачів та заходів щодо їх удосконалення; 

6. Вдосконалення навчальних планів і програм, провадження 

безперервної професійної та другої вищої освіти осіб, яка забезпечить їх 



здатність до роботи в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин 

та відповідно за потребами аграрного виробництва; 

7. Формування змісту навчання, виходячи з його цільового 

спрямування, посадових обов’язків фахівців, попередньо здобутої ними 

освіти, досвіду діяльності, індивідуальних інтересів і потреб громадян; 

8. Застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають 

диференціацію, індивідуалізацію дистанційних елементів навчання, їх 

навчально-методичне, організаційне та інформаційне забезпечення; 

9. Забезпечення органічної єдності з системою підготовки фахівців 

шляхом урахування потреб ринку праці. 

10. Розвиток міжнародної співпраці, можливостей реалізації спільних 

науково-дослідницьких проектів. Виявлення та дослідження нових форм 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заходів щодо реалізації 

Стратегії розвитку Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти ЛНАУ на 2020-2025 роки 

№ п/п Зміст заходу 
Відповідальний 

за виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення якості освітнього процесу 

1.  

Забезпечити постійне вдосконалення 

навчальних планів для студентів 

заочної та післядипломної освіти, які 

розробляються на основі освітніх 

програм у відповідності пропозиціям 

стейкхолдерів та потреб ринку 

Методичні 

комісії 

університету 

Постійно  

2.  

Розробити і своєчасно оновлювати у 

відповідності до поставлених вимог 

навчальних програм дисциплін та 

програм підвищення кваліфікації 

Викладачі, 

методисти 
Постійно  

3.  

Застосовувати інноваційні методи та 

сучасні технології в заочній формі 

навчання та в системі післядипломної 

освіти для перепідготовки, 

спеціалізації, стажування та 

підвищення кваліфікації 

Викладачі Постійно 

4.  

Підвищувати якість навчального 

процесу у відповідності до 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності в 

університеті шляхом використання 

інтерактивних методів навчання 

(практичні заняття інноваційного 

типу: диспутів, тренінгів, ділових та 

рольових ігр, ситуаційного аналізу, 

майстер-класів, «круглих столів» 

тощо) 

Викладачі Постійно 

5.  

При організації навчального процесу 

забезпечувати виконання положень 

системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності ЛНАУ що 

стосується заочної та післядипломної 

освіти 

Директор, 

заступник 

директора, 

викладачі, 

методисти 

Постійно 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

1.  

Наукові дослідження здійснювати за 

пріоритетними напрямами, 

враховуючи потреби суспільства і 

Викладачі Постійно 



науковий потенціал університету, 

розвиваючи міждисциплінарність та 

інноваційність у природничих, 

гуманітарних, суспільних та 

технічний науках 

2.  

Посилити роботу із залучення 

студентів-заочників до виконання 

наукових досліджень 

Викладачі Постійно 

3.  

Впроваджувати елементи 

дистанційного навчання при 

підготовці студентів заочної форми 

навчання та слухачів післядипломної 

освіти забезпечуючи при цьому 

навчально-методичною літературою 

(електронними навчальними 

посібниками та електронними 

методичними рекомендаціями для 

самостійної роботи студентів) 

Директор, 

заступник 

директора, 

викладачі 

Постійно 

4.  

Кафедрам університету для заочної та 

післядипломної освіти постійно 

удосконалювати унаочнення до усіх 

видів занять, адаптованих до 

передових технологій візуалізації 

Викладачі Постійно 

5.  

Викладачами кафедр формувати бази 

даних електронних версій навчально-

методичних матеріалів, для вільного 

доступу до них студентів інституту; 

Викладачі Постійно 

Підвищення кадрового потенціалу 

1.  

Підвищувати науковий та 

професійний рівень викладацького 

складу на кафедрах університету 

Викладачі Постійно 

2.  

Науково-педагогічним працівникам 

постійно удосконалювати фаховий 

рівень шляхом проходження 

стажування у наукових установах, 

виробничій сфері та закордонній 

практиці 

Викладачі Постійно 

3.  

Для провадження освітнього процесу 

зі студентами-заочниками та 

слухачами післядипломної освіти 

залучати  досвідчених викладачів 

кафедр університету 

 

Директор  Постійно 



Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

1.  

Розробити концепцію англомовного 

викладання окремих дисциплін у 

межах україномовних програм, як 

важливу складову розвитку 

академічної мобільності та 

інтернаціоналізації університету 

Директор, 

методичні 

комісії, 

викладачі 

до 2021-2022 

н.р. 

2.  

Забезпечити методичну підтримку 

викладачів з метою розвитку 

англомовного викладання та обміну 

досвідом 

Адміністрація 

університету 

до 2021-2022 

н.р. 

3.  

Запровадити системну роботу зі збору 

і регулярного оновлення інформації 

щодо наукових і освітніх проектів в 

університеті, які потребують 

фінансування за рахунок 

міжнародних грантів; сприяти 

пошукові партнерів 

Адміністрація 

університету, 

директор 

інституту 

Постійно 

4.  

Зробити мультикультурність одним із 

основних принципів діяльності 

університету та всіляко сприяти та 

заохочувати академічне і 

позаакадемічне спілкування 

іноземних студентів, викладачів, 

науковців з українськими колегами 

Адміністрація 

університету, 

директор 

інституту 

Постійно 

Розвиток студентського самоврядування та покращання виховної 

роботи зі студентами 

1.  

Постійно вдосконалювати пошук і 

приведення в дію нових форм впливу 

на студентів, відпрацювання нових 

методик.  

Адміністрація 

університету, 

директор 

інституту 

Постійно 

2.  

Активізувати традиційні види 

діяльності, збереження досягнень 

минулого. Виховання повинно носити 

творчий характер, орієнтуючись на 

проблеми пов’язані із специфікою 

університету. 

Адміністрація 

університету, 

директор 

інституту 

Постійно 

3.  

Створювати належних умов для 

розвитку та задоволення культурних 

потреб студентів, для їх 

самореалізації. Випускники 

університету мають бути не просто 

знаючими спеціалістами, а людьми 

Адміністрація 

університету, 

директор 

інституту, 

викладачі 

Постійно 



творчими, духовно багатими із 

демократичним світобаченням. 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

1.  

Покращити роботу навчально-

методичних кабінетів на кафедрах, 

що дасть можливість студентам 

готуватися до лабораторно-

екзаменаційних сесій, до  виконання 

контрольних робіт, курсового та 

дипломного проектування 

Адміністрація 

університету, 

завідувачі 

кафедр 

Постійно 

2.  

Постійно поповнювати кабінети 

новими надходженнями навчальної 

книги, наукової літератури та 

періодичними виданнями 

Адміністрація 

університету, 

завідувачі 

кафедр 

Постійно 

3.  

Оновлювати в міру потреби 

матеріальну базу інституту, кафедр та 

лабораторій, які ведуть навчальний 

процес з використанням 

комп’ютерних технологій, 

симуляторів, наглядних стендів, 

геодезичних приладів, будівельних 

конструкцій та сільськогосподарської 

техніки 

Адміністрація 

університету, 

завідувачі 

кафедр 

Постійно 

 


