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Факультет агротехнологій та екології Львівського національного 

університету є головним профільним центром агрономічної та агроекологічної 

освіти в західному регіоні України.  

Місія факультету агротехнологій та екології полягає у підготовці кадрів 

– фахівців у галузі агрономії та екології, рівень знань яких відповідає вимогам 

сучасного виробництва і, які за рівнем інтелектуального та особистісного 

розвитку є конкурентоспроможними на ринку праці.   

Візія факультету – провідна роль у розвитку сільського господарства 

країни на регіональному і місцевому рівнях, зародження, поширення, 

впровадження та використання фундаментальних і новітніх знань у сфері 

аграрного виробництва та захисту навколишнього середовища, впровадження 

європейських норм і стандартів освіти, науки і техніки, збереження та поширення 

національних культурних і науково-технічних здобутків з метою підвищення 

якості професійної підготовки фахівців. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ФАКУЛЬТЕТУ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ НА 2020-2025 РР. 

 

Факультет агротехнологій та екології Львівського національного 

аграрного університету провадить освітню, науково-дослідну, науково-

інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, 

спрямовану на вивчення сучасних проблем аграрної науки і науки про 

навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований 

розвиток агробіоресурсів, запровадження інноваційних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, енергозберігаючих агротехнологій, новітніх 

природоохоронних агротехнологій, технологій відродження безпечності та 

родючості ґрунтів. 

При формуванні стратегії розвитку на 2020-2025 рр. факультету 

агротехнологій і екології, який є одним із структурних підрозділів Львівського 

національного аграрного університету, враховані вимоги існуючої державної 

нормативної бази, зокрема Законів України, Указів Президента України і 

Постанов Кабміну щодо вищої освіти та місію Львівського НАУ з даного 

питання. 

 

 



Основними завданнями «Стратегії розвитку факультету агротехнологій та 

екології на 2020-2025 pp.» є: 

 підвищення якості навчального процесу; 

 розвиток науково-інноваційної діяльності; 

 підвищення кадрового потенціалу: 

 поглиблення інтернаціоналізації діяльності; 

 розвиток студентського самоврядування та покращення виховної 

роботи зі студентами; 

 поліпшення матеріально-технічної бази. 

Підвищення якості навчального процесу 

Стратегічною метою освітнього процесу на факультеті агротехнологій та 

екології у Львівському національному аграрному університеті є підготовка 

компетентних і висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на 

національному й міжнародному ринках праці у сфері агрономії, захисту і 

карантину рослин, садівництва та виноградарства, екології та технології захисту 

навколишнього середовища на основі ефективної організації й проведення 

навчально-методичної роботи, виконання наукових досліджень, підвищення 

професійного рівня кадрового складу. 

Зміст навчання визначається чинними Стандартами вищої освіти, 

розробленими на їх базі освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-

науковими) програмами, навчальними планами, робочими навчальними 

планами, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами 

органів державного управління вищою освітою та Університету і відображається 

у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, 

дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять та інших 

видів освітньої діяльності. 

Контроль якості освітньої діяльності здійснюється на різних рівнях з 

метою здійснення поетапного періодичного оцінювання кваліфікації здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічних працівників. 

З метою підвищення якості освітнього процесу на факультеті 

агротехнологій та екології стратегією розвитку передбачено вдосконалення форм 

і методів навчального процесу через запровадження новітніх освітніх технологій, 

технізації і комп'ютеризації навчання, дистанційного навчання та мережевих 

навчальних технологій, що забезпечать доступ викладачам і студентам до 

ресурсів інформації, активізацію самостійної роботи студентів, запровадження 

дуальної освіти з метою посилення практичної підготовки студентів, організацію 



та проведення методичних і наукових семінарів для обміну знаннями і 

підвищення загальної ерудованості викладацького складу, проведення показових 

відкритих занять, створення умов для зовнішнього контролю за якістю освітньої 

діяльності та якістю вищої освіти з залученням представників потенційного 

роботодавця від передових сільськогосподарських підприємств. 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

Наукова діяльність факультету агротехнологій та екології є пріоритетним 

напрямком його освітньої місії, яка нерозривно пов'язана з навчальним процесом 

і підготовкою науково-педагогічних кадрів.  

Стратегічною метою розвитку факультету на 2020-2025 рр. передбачено 

розробку науково-технічних програм, спрямованих на вирішення актуальних 

проблем сільськогосподарського виробництва та збереження навколишнього 

середовища, зокрема на впровадження економічно вигідних та екологічно 

доцільних технологій. Реалізація стратегії розвитку здійснюватиметься через 

формування єдиної комплексної наукової тематики факультету, створення 

творчих колективів з метою отримання міжнародних грантів, заключення 

госпдоговорів, організацію і проведення науково-дослідних розробок з 

урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу, 

проведення конференцій, семінарів, у тому числі міжнародних. 

Важливо також забезпечити виконання плану захисту дисертаційних 

робіт; підвищити ефективність роботи аспірантури шляхом виконання 

ліцензованого обсягу, підбору і залучення до навчання талановитої молоді, 

скорочення розриву між закінченням навчання в аспірантурі і захистом 

кандидатської дисертації, кращого використання цільової докторантури 

Науково-інноваційна діяльність науково-педагогічного колективу 

факультету буде спрямована на розробку нових ефективних систем підвищення 

продуктивності агрофітоценозів на основі еколого стабілізуючих чинників 

збереження та покращення стану навколишнього природного середовища. 

Головними об’єктами наукових досліджень будуть: 

 показники екобезпечного функціонування агроландшафтів в умовах 

антропогенезу та змін клімату: 

 процеси формування високопродуктивних агробіоценозів та 

ефективні моделі вирощування основних сільськогосподарських культур;   

 ефективні та екологічно безпечні системи захисту основних 

сільськогосподарських культур від шкідливих організмів; 

 заходи управління родючістю опідзолених ґрунтів в агроценозах 

Західного Лісостепу України; 



 інноваційні системи підвищення продуктивності плодових та 

овочевих культур; 

 екологічно чисті кормові добавки та їх використання у раціонах 

годівлі тварин і птиці; 

 інноваційні елементи технологій органічного землеробства.  

Підвищення кадрового потенціалу 

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі 

освіти та забезпечення якості освіти шляхом поглиблення і розширення 

професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності. Педагогічні та науково-

педагогічні працівники факультету агротехнології та екології Львівського 

національного аграрного університету можуть підвищувати кваліфікацію в 

Україні та за кордоном. 

Стратегічною метою поліпшення кадрового потенціалу кафедр 

факультету агротехнологій та екології є забезпечення підвищення ефективності 

роботи аспірантури шляхом виконання ліцензованого обсягу, підбору і залучення 

до навчання талановитої молоді, скорочення розриву між закінченням навчання 

в аспірантурі і захистом кандидатської дисертації, кращого використання 

цільової докторантури. 

Посилити роботу з підвищення професійного рівня науково-педагогічних 

працівників шляхом проходження тривалого стажування у провідних 

вітчизняних і закордонних навчальних закладах і наукових установах. 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

Стратегія інтернаціоналізації Львівського національного аграрного 

університету спрямована на поглиблення співробітництва та формування 

тісніших взаємозв’язків із закордонними і міжнародними освітніми та науковими 

установами. Стратегія сприяє підтримці розвитку міжнародного потенціалу 

університету загалом та науково-педагогічних працівників зокрема, розвитку 

міжнародного виміру співпраці у сфері наукової, науково-дослідної та науково-

педагогічної роботи.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців з агрономії, садівництва та 

виноградарства, захисту і карантину рослин, екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 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 2020-2025 рр. факультетом буде вдосконалена практика 

міжнародних зв’язків із спорідненими зарубіжними навчальними закладами з 

питань: 

 обміну студентами для навчання і практики; 

 виконання спільних наукових програм; 

 взаємного обміну освітніми програмами і навчальними планами; 

 стажування викладачів; 

 організації і проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів, 

симпозіумів. 

Розвиток студентського самоврядування та покращення виховної 

роботи зі студентами 

Стратегією розвитку факультету агротехнологій та екології Львівського 

національного аграрного університету передбачено проведення виховної роботи 

зі студентами у контексті формування у них високих моральних якостей, 

підготовки гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, плекання 

патріотизму та поваги до держави.  

З цією метою впродовж 2020-2025 рр. буде реалізовуватися комплексний 

план навчально-виховної роботи, направлений на 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, що є дорадчим органом при деканаті факультету. Загальне 

керівництво роботою Ради буде здійснювати заступник декана з виховної роботи. 

У склад Ради входитимуть наставники та старости академічних груп. 

Виховна робота в академічних групах студентів факультету 

агротехнологій та екології охоплюватиме всебічне сприяння участі студентів у 

організаціях студентського самоврядування, загальноуніверситетських заходах, 

колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях, гуртках, культурних 

та спортивних заходах, волонтерську діяльність, а також проведення виховних 



годин, творчих вечорів, зустрічей з видатними людьми, відвідування театрів, 

музеїв, виставок, екскурсії.  

Поліпшення матеріально-технічної бази 

Систематичне поліпшення матеріально-технічної бази є необхідною 

умовою повного забезпечення потреб навчального, наукового, виховного та 

соціально-культурного розвитку факультету.   

На факультеті агротехнологій та екології наявні обладнані спеціалізовані 

лабораторії та аудиторії, які характеризуються достатнім рівнем унаочнення 

навчального процесу. Спеціалізовані приміщення обладнані технічними 

засобами, необхідними реактивами, зразками рослин, гербаріями, табличним 

матеріалом, зразками ґрунтів, видами добрив, ентомологічними колекціями, 

муляжами, діючими моделями тощо. 

Спеціальності «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та 

виноградарство» забезпечені польовими стаціонарами, що є на всіх спеціальних 

випускних кафедрах. Як навчально-матеріальна база використовуються також 

дослідні поля науково-дослідного центру Львівського НАУ, 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 пронесу і 

практичної підготовки студентів. Однак існує необхідність створення нових 

спеціалізованих навчальних і наукових лабораторій. У відповідності із 

концепцією розвитку факультету, до 2025 року будуть створені чотири нові 

лабораторії: 

Реалізація концепції розвитку факультету щодо розширення і зміцнення 

матеріально-технічного забезпечення навчання і практичної підготовки студентів 

базується па відповідному фінансовому забезпеченні. Джерелами фінансування, 

на які розраховує факультет на перспективу, будуть: 

 кошти від виконання госпдоговірної тематики, надання платних наукових 

послуг;  

 кошти за результатами міжнародної співпраця з європейськими науковими 

і навчальними закладами спорідненого профілю через одержання грантів 

спільних міжнародних проектів; 

 благодійні внески стейкхолдерів, інших юридичних осіб, колишніх 

випускників факультету.  

 

 

 

 



План заходів щодо реалізації стратегій розвитку факультету 

агротехнологій та екології на 2020-2025 рр. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення якості освітнього процесу 

1 

Формулювання цілей освітньо-професійних 

та освітньо-наукових програм, що 

відповідають місії і стратегії Львівського 

національного аграрного університету та 

забезпечують програмні результати 

навчання з урахуванням позицій і потреб 

заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи,  

гаранти освітніх 

програм, 

керівники груп 

забезпечення 

спеціальностей 

2020-

2025 рр. 

2 

Забезпечення регулярного оновлення змісту 

освітніх програм згідно з рамками сучасного 

освітнього простору з метою підвищення їх 

якості відповідно до національних, 

європейських і світових тенденцій розвитку 

аграрного виробництва. Порівняння 

освітніх програм з кращими національними 

та світовими аналогами, використання 

передового досвіду.  

3 

Запровадження програм дуальної освіти. 

Укладання відповідних угод з передовими 

сільськогосподарськими підприємствами 

західного регіону, зокрема з  

сільськогосподарським підприємством 

«Агро ЛВ лімітед» міжнародної компанії 

Контінентал Фармерз Груп», фермерським 

господарством «Прогрес», агрофірмами 

«Лугова» та «Метагро». 

4 

Запровадження програм подвійних 

дипломів шляхом укладання відповідної 

угоди з Університетом Наук і Технологій 

(Бидгощ, Польща). 

5 

Забезпечувати регулярне оновлення 

інформації на сайті університету щодо 

освітніх програм, програм навчальних 

дисциплін, групи забезпечення за 

спеціальностями (керівник групи 

забезпечення, гарант освітньої програми). 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

6 

Здійснити акредитацію освітньо-

професійних програм «Технології захисту 

навколишнього середовища», «Екологія», 

«Агрономія» «Садівництво та 

виноградарство» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти та 

освітньо-наукових програм «Екологія», 

«Агрономія» за третім (доктор філософії) 

науковим рівнем.  

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

гаранти освітніх 

програм, 

керівники груп 

забезпечення 

спеціальностей, 

завідувачі 

випускних 

кафедр 

2020 р. 

7 

Провести ліцензування спеціальності 

183 Технології захисту навколишнього 

середовища за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти та 206 Садово-паркове 

господарство за першим (бакалаврським) 

рівнем. 

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

гаранти освітніх 

програм, 

керівники груп 

забезпечення 

спеціальностей, 

завідувачі 

випускних 

кафедр 

2020-

2021 рр. 

8 

Розширити бази для проведення виробничої 

та переддипломних практик студентами 

освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр», 

поповнити їх новими підприємствами, 

установами, організаціями, які повністю 

відповідають сучасними тенденціям і 

технологіям виробництва продукції 

рослинництва. 

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2021 рр. 

9

9 

Впроваджувати у навчальний процес 

оновлений контент навчальних дисциплін 

згідно з освітніми програмами і чинними 

Заступник декана 

з навчально-

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

стандартами, а також з сучасними вимогами 

практики і виробництва з метою 

забезпечення програмних результатів 

навчання за відповідними спеціальностями. 

методичної 

роботи, 

завідувачі 

кафедр, 

викладачі 

фахових 

дисциплін 

10 

З метою реалізації положень про систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти на 

факультеті створити умови для зовнішнього 

контролю за якістю освітньої діяльності та 

якістю вищої освіти з залученням 

представників потенційного роботодавця 

(стейкхолдерів) від передових підприємств.  

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2022 рр. 

11 

Посилити роботу над упровадженням 

інтерактивних методів навчання і 

забезпеченням сучасними інформаційними 

технологіями, пакетами прикладних 

програм для викладання дисциплін 

фахового спрямування.  

Заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі 

кафедр, викладачі 

фахових 

дисциплін 

2020-

2023 рр. 

12 

Переглянути та оновити склад філій кафедр  

та залучати для проведення занять в умовах 

виробництва кращих фахівців цих 

підприємств. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2021 рр 

13 

Організовувати проведення лекцій для 

студентів і викладачів факультету 

провідними фахівцями сучасних 

сільськогосподарських підприємств (у т. ч. 

стейкхолдерів) з інноваційних технологій 

вирощування сільськогосподарських 

культур. 

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

14 

Відповідно до Положення про відкриті 

заняття у Львівському національному 

аграрному університеті крім поточних 

Декан 

факультету,  

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

відкритих занять проводити показові 

відкриті заняття з залученням до них 

досвідчених лекторів – професорів та 

доцентів з великим досвідом науково-

педагогічного, методичного і 

організаційного рівня з метою демонстрації 

передових методик викладання, 

використання новітніх освітніх технологій, 

зокрема для молодих викладачів та 

аспірантів.  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

15 

Організація та проведення 

міжкафедральних науково-методичних 

семінарів, обмін досвіду щодо викладання 

основних фахових дисциплін згідно 

сучасних вимог. 

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

16 

Посилити роботу з підвищення 

професійного рівня науково-педагогічних 

працівників шляхом проходження 

тривалого стажування у провідних 

вітчизняних і закордонних навчальних 

закладах і наукових установах.  

Декан 

факультету,  

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

17 

Організовувати проведення викладачами, 

які пройшли закордонне стажування 

методичних і практичних семінарів з метою 

впровадження у навчальний процес новітніх 

методів викладання відповідних навчальних 

дисциплін. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2022 рр 

18 

Забезпечувати якісну підготовку кращих 

студентів спеціальностей факультету до 

участі у предметних і фахових олімпіадах. 

Декан 

факультету,  

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

19 
Залучати до профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю та студентами 

Декан 

факультету,  

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

коледжів випускників факультету, які 

працюють провідними спеціалістами і 

керівниками передових підприємств на 

виробництві. 

завідувачі кафедр 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

1 

Формулювання комплексної науково-

технічної тематики проведення досліджень 

науково-педагогічними працівниками 

кафедр факультету з метою напрацювання 

конкурентоспроможних прикладних 

розробок та новітніх технологій. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020 р. 

2 

Укладення угод з провідними 

сільськогосподарськими підприємствами 

«Агро ЛВ лімітед» міжнародної компанії 

Контінентал Фармерз Груп», фермерським 

господарством «Прогрес», агрофірмами 

«Лугова» та «Метагро», на базі яких буде 

здійснюватися апробація наукових 

розробок, та які можуть бути зацікавлені у їх 

використанні. 

Декан факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2021-

2022 рр. 

3 

Впроваджених наукових розробок вчених 

факультету у науково-дослідному центрі 

Львівського НАУ. 

Декан факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

4 

Подання на розгляд конкурсної комісії 

Міністерства освіти та науки України 

проекту «Розробити комплексні методи 

оцінювання земель, прилеглих до 

техногенних джерел забруднення, з метою 

їхньої біомеліорації». 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри екології 

2019-

2020 рр. 

5 

Використання корпоративних порталів 

(мереж) для взаємодії між науковцями 

України та закордону, університетами-

партнерами, науково-дослідними 

установами, виробничими компаніями 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

6 
Виконання досліджень на замовлення 

виробництва з госпдоговірної тематики 

Декан 

факультету,  

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

«Моніторинг шкідливих видів у посівах 

основних сільськогосподарських культур та 

розробка економічно доцільних і екологічно 

безпечних систем захисту рослин». 

Замовники: агрохолдинги; ТзОВ західного 

регіону; приватні с.-г. підприємства; 

фермерські господарства. 

завідувач 

кафедри 

генетики, 

селекції та 

захисту рослин 

7 

Продовження досліджень з утримання, 

збереження та розвитку наукового об’єкта, 

що становить національне надбання України 

«Колекційний генофонд екологічних форм 

часнику» 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, завідувач 

кафедри 

технологій у 

рослинництві 

2020-

2025 рр. 

8 

Створити нові високопродуктивні сорти 

картоплі, адаптивні до умов вертикальної 

зональності заходу України та розробити 

сортову технологію вирощування 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, завідувач 

кафедри 

технологій у 

рослинництві та 

завідувач 

кафедри 

генетики, 

селекції та 

захисту рослин 

2020-

2025 рр. 

9 

Розширення програми наукових досліджень 

з вивчення актуальних питань аграрного 

виробництва. Виконання наукових 

досліджень за темами «Вдосконалення 

елементів технології вирощування сої» та 

«Вдосконалення елементів технології 

вирощування амаранту» 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, завідувач 

кафедри 

технологій у 

рослинництві 

2020-

2025 рр. 

10 

Пошук потенційних партнерів для 

виконання міжнародних проектів. 

Укладання угод та розробка спільних 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

наукових проєктів з Інспекцією захисту 

рослин і насінництва Люблінського 

воєводства, Варшавським  університетом 

природничих наук, Природничим 

університетом в Любліні, 

Західнопоморським технологічним 

університетом у Щеціні (Польща), Науково-

дослідним центром «Волкані» (Ізраїль). 

Участь у програмі Європейського 

Союзу Erasmus +. Проект «Підвищення 

спроможності університетів щодо 

запровадження та участі в кластерах на 

принципах інноваційності та 

збалансованості.  

Перспектива участі у програмі «Чиста 

Балтика» ініційована урядом Швеції та 

координатором програми Уппсальским 

университетом. 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

11 

Видання монографій:  

Kaprus at al Synopses on paleartic collemmula. 

Vol.6/2-Onychiuridae. 

Панас Н.Є та ін. Кальцій в організмі людини 

і тварин 

Хірівський П.Р. та ін. Еколого-стабілізуючі 

чинники дії екотоксикантів 

Шувар І.А., Корпіта Г.М. Контролювання 

чисельності забур’яненості агроценозів 

ячменю ярого і картоплі в західному 

Лісостепу.  

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

12 

Проводити навчання, тренінги та майстер-

класи для агровиробників регіону з 

особливостей догляду за плодовими, 

овочевими культурами та виноградною 

лозою. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, завідувач 

кафедри 

садівництва та 

овочівництва 

2020-

2025 рр. 

13 
Проведення міжнародної конференції 

Селекція і генетика рослин на рубежі 

Декан 

факультету, 
2021 р. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

тисячоліття: інновації, результати, 

перспективи. До 120-річчя кафедри 

генетики, селекції та захисту рослин 

заступник декана 

з наукової 

роботи, завідувач 

кафедри 

генетики, 

селекції та 

захисту рослин 

14 

Проведення регіональних конференцій, 

семінарів на теми: «Екологічні та 

природоохоронні проблеми Західного 

регіону України. Шляхи їх вирішення», 

«Актуальні питання органо-мінерального 

удобрення с.-г. культур в сучасному 

землеробстві», «Використання сучасних 

технологій в точному землеробстві», 

«Сортові ресурси сільськогосподарських 

культур та заходи з реалізації їх потенціалу 

в умовах виробництва», «Новітні технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур», «Використання екологічно 

безпечних засобів захисту рослин та 

удобрення за вирощування плодових, 

овочевих та ягідних культур», «Сучасне 

плодоовочівництво: від поля до столу» 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

15 

Перевести науково-періодичне видання 

Вісник Львівського НАУ. Серія Агрономія у 

категорію Б. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

відповідальний 

секретар видання 

2020 р. 

16 

Забезпечити публікацію наукових праць 

науково-педагогічних працівників 

факультету у виданнях, що входять до 

міжнародних науковометричних баз. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

17 
Систематичне оновлення та доповнення 

тематики дипломних магістерських робіт. 

Декан 

факультету, 

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

18 

Розширення співпраці кафедр факультету з 

філіалами на виробництві з метою 

проведення у виробничих умовах наукових 

досліджень студентами освітнього ступеня 

«Магістр». 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

19 

Систематичне поповнення методичних 

кабінетів науковою літературою, фаховими 

періодичними виданнями та методичними 

розробками. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

20 

Сприяти інноваційній роботі, направленій 

на впровадження у практику досягнень 

вчених факультету. Всесторонньо 

підтримувати наукові школи, сформовані на 

факультеті, сприяти організації нових 

науково-дослідних структур. 

Декан 

факультету, 

заступник 

декана з 

наукової роботи, 

завідувачі 

кафедр 

2020-

2025 рр. 

21 

Забезпечити ефективну роботу Навчально-

наукових інститутів факультету, 

міжкафедральної агрохімічної лабораторії, 

навчально-наукової біотехнологічної 

лабораторії. 

 

Декан 

факультету, 

заступник 

декана з 

наукової роботи, 

завідувачі 

кафедр 

2020-

2025 рр. 

22 

Створити належні умови для проведення 

повноцінної науково-дослідної роботи 

студентів, сприяти роботі студентських 

наукових гуртків при кафедрах факультету. 

Активізувати публікацію результатів 

наукової роботи студентів, участь студентів 

у різноманітних конкурсах студентських 

наукових робіт, конференціях, форумах, 

семінарах, тематичних круглих столах.  

Декан 

факультету, 

заступник 

декана з 

наукової роботи, 

завідувачі 

кафедр 

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення кадрового потенціалу 

1 

В рамках проєкту Erasmus+ Мобільність 

викладачів  ̶ активізація 

міжуніверситетських зав’язків у сфері 

наукової та навчальної роботи (Університет 

Ллейда, Іспанія.  Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2023 рр. 

2 

Активізації співпраці за програмами 

академічних обмінів та робочих стажувань в 

рамках програми Еразмус+ Мобільність 

викладачів і студентів шляхом залучення 

нових партнерів. Підписання угоди з 

Варшавським університетом природничих 

наук (SGGW), Університет Наук і 

Технологій, Бидгощ, Природничий 

університет в м. Люблін, Польща, 

Уппсальський Університет, Швеція. 

3 
Захист докторської дисертації –  

Іванюк В. Я. 
завідувач 

кафедри  

агрохімії та 

ґрунтознавства  

2025 р. 

4 
Захист кандидатської дисертації – 

Шестак  В. Г. 
2024 р. 

5 Захист кандидатської дисертації – Мерза С. 

завідувач 

кафедри екології 

2020 р. 

6 
Захист кандидатської дисертації – 

Дзятківська З. 
2020 р. 

5 Захист кандидатської дисертації – Гнатів І. 2023 р. 

6 
Захист кандидатської дисертації – 

Андрушко М.О. 

завідувач 

кафедри 

технологій у 

рослинництві 

2020 р. 

7 
Захист кандидатської дисертації – 

Невеський Р. М. 
2020  

8 
Захист кандидатської дисертації – 

Мазурак І. В. 
2020 р. 

9 
Попередній захист докторської дисертації – 

Панасюк Р. М. 
2021 р. 

10 
Попередній захист докторської дисертації – 

Тирусь М.Л. 
2025 р. 

11 
Захист докторської дисертації – 

Голячук Ю. С. 

завідувач 

кафедри 

генетики, 

селекції та 

захисту рослин 

2024 р. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

12 Захист докторської дисертації – Дидів І.В. завідувач 

кафедри 

садівництва та 

овочівництва 

2021 р. 

13 Захист докторської дисертації – Дидів О.Й. 2022 р. 

14 Захист докторської дисертації – Гулько Б.І. 2023 р. 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

1 

Забезпечення розширення міжнародного 

співробітництва, в тому числі пошук 

потенційних партнерів для виконання 

міжнародних проєктів, створення робочих 

груп для підготовки міжнародних грантів. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

2 

Поглиблення співпраці з 

Західнопоморським технологічним 

університетом у Щеціні, Розточанський 

парк народовий, Природничий університет в 

Любліні, Природничо-гуманітарний 

університет в Седльце (Польща), 

Університет Ллейди (Іспанія). 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 

3 

Поновлення угоди про співпрацю з 

Державним вищий заклад ім. Шимона 

Шимоновіца в Замосцю (Польща). 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з наукової 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020 р. 

4 

Активізація міжуніверситетських зав’язків 

у сфері наукової та навчальної роботи. 

Підписання угоди про співпрацю з 

Інспекцією з захисту рослин і насінництва 

Люблінського воєводства. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020 р. 

5 

Запровадження програм подвійних 

дипломів шляхом укладання відповідної 

угоди з Університетом Наук і Технологій 

(Бидгощ, Польща). 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

6 

Активізації співпраці за програмами 

академічних обмінів та робочих стажувань в 

рамках програми Еразмус+ Мобільність 

викладачів і студентів шляхом залучення 

нових партнерів. Підписання угоди з 

Варшавським університетом природничих 

наук (SGGW). 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з навчально-

методичної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

 

2020 р. 

7 

Участь у програмі Європейського Союзу 

Erasmus +. Проект «Підвищення 

спроможності університетів щодо 

запровадження та участі в кластерах на 

принципах інноваційності та 

збалансованості.  

Декан 

факультету,  

завідувач 

кафедри екології 

2020 р. 

9 

Перспектива участі у програмі «Чиста 

Балтика» ініційована урядом Швеції та 

координатором програми Уппсальским 

университетом. 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри екології 

 

2020-

2025 рр. 

10 

Активізація участі викладачів факультету у 

підготовці доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях, 

симпозіумах та конгресах, збільшення числа 

публікацій, спільних з зарубіжними 

партнерами. 

Декан 

факультету, 

заступник 

декана з 

наукової роботи, 

завідувачі 

кафедр 

 

2020-

2025 рр. 

Розвиток студентського самоврядування та покращення 

виховної роботи зі студентами 

1 

Сприяння розвитку на факультеті 

студентського самоврядування, виявлення в 

студентському середовищі потенційних 

лідерів-організаторів та їх залучення до 

роботи в органах студентського 

самоврядування факультету, університету. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної роботи 

2020-

2025 рр. 

2 

Активізація співпраці кафедри з органами 

студентського самоврядування факультету, 

направленої на ефективне вирішення питань 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної роботи 

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

навчання, виховання, організації дозвілля 

студентів 

3 

Допомога студентському активу, 

самоврядній організації «Основа» 

факультету в організації і  проведенні 

просвітницьких, науково-інноваційних, 

виховних, культурно-масових, спортивних 

заходів за участю студентів факультету. 

Забезпечення всебічної підтримки 

викладачами кафедри студентських 

ініціатив, спрямованих на гармонійний 

розвиток студентської молоді, розвиток 

особистості. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної роботи 

2020-

2025 рр. 

4 

Вдосконалення форм і методів ведення 

виховної роботи викладачами кафедри – 

керівниками-наставниками академічних 

груп. Педагогічні і психологічні особливості 

роботи куратора з соціально-незахищеними 

категоріями студентів (сироти, інваліди, 

студенти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, переселенці). 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

2020-

2025 рр. 

5 

Забезпечення науково-педагогічними 

працівниками кафедри індивідуального 

підходу до виховання студентів, вплив 

особистості викладача на формування 

самосвідомості здобувача вищої освіти 

університету. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної роботи 

2020-

2025 рр. 

6 
Проведення відкритих виховних годин, днів 

кафедр у гуртожитку №6. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

роботи, 

завідувачі 

кафедр, куратори 

академічних груп 

2020-

2025 рр. 

7 

Сприяння роботі студентської ради у 

гуртожитку, студентського клубу 

«Гаудеамус», драматичного гуртка, 

ансамблю народного і сучасного танцю 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

2020-

2025 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

«Водограй», командт КВН «Агростар», 

редколегія студентської газети «Агроінфо». 

роботи, куратори 

академічних груп 

8 

Сприяти розвитку та вдосконаленню роботи 

студентської самоврядної організації 

«Основа», студентського деканату та 

старостату. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної роботи 

2020-

2025 рр. 

9 

Сприяти залученню талановитої 

студентської молоді до участі в роботі 

художньо-мистецьких (вокальних, 

танцювальних, хорових, інструментальних) 

колективів університету, спортивних секцій, 

спортивних змаганнях і турнірах. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

2020-

2025 рр. 

10 

Проведення зустрічей з відомими людьми, 

політиками, релігійними діячами, діячами 

культури і мистецтва, громадськими 

лідерами.  

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

2020-

2025 рр. 

11 

Організація екскурсій визначними місцями 

Львова та України, відвідування театрів, 

виставок, книжкових форумів. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

2020-

2025 рр. 

12 

Проведення літературних вечорів, 

рекомендаційних бесід, літературних годин, 

презентацій книг, а також організація 

книжкових виставок, тематичних переглядів 

літератури та фільмів. 

Декан 

факультету, 

заступник декана 

з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

2020-

2025 рр. 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

1 

Створення навчально-наукової лабораторії 

Технологій захисту навколишнього 

середовища. 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри екології 

2020-

2021 рр. 

2 
Створення навчально-наукової лабораторії 

Селекції, насінництва та насіннєзнавств.» 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри 

2020 р. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

генетики, 

селекції захисту 

рослин 

3 
Створення навчально-наукової лабораторії 

Землеробства та гербології 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри 

технологій у 

рослинництві 

2020 р. 

3 

Створення навчально-наукової лабораторії 

Інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри 

технологій у 

рослинництві 

2021 р. 

4 

Оновлення комп’ютерного класу (ауд. 304а)  

для забезпечення реалізації навчального 

процесу, самостійної підготовки студентів 

до занять та науково-дослідної роботи 

викладачів та студентів.  

Декан 

факультету, 

матеріальний 

відділ 

університету 

2021 р. 

5 

Закупівля програмного забезпечення для 

навчального курсу «Оцінки впливу на 

довкілля». 

Декан 

факультету, 

завідувач 

кафедри екології 

2020 р. 

6 
Завершення обладнання навчальних 

аудиторій мультимедійними проекторами. 

Декан 

факультету, 

завідувачі 

кафедр 

2021 р. 

7 

Подальший розвиток матеріальної бази 

дослідного поля спеціальних кафедр 

факультету; 

• будівництво теплиці для проведення 

практичних занять з плодівництва, 

виноградарства, овочівництва - до 2015 p.; 

• придбання малогабаритної 

сільськогосподарської техніки для роботи 

на дослідних ділянках 

Декан 

факультету, 

завідувачі 

кафедр 

2020-

2023 рр. 

8 
Оновлення обладнання агрохімічної 

лабораторії (придбати дистилятор ДЕ 25 

Декан 

факультету, 

2020-

2023 рр. 



№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Етапи 

виконання 

СПБ, спектрофотометр ULAB 101, шафа 

сушильна  СНОЛ 75/400), фітопатолоічної 

(біологічний мікроскоп ULAB XSP-137), 

біотехнологічної (бідистилятор води 

електричний DE-5С MICROmed, вологомір 

зерна і насіння ВСП-100, вимірювач 

деформації клейковини ИДК-3М),  

лабораторії фізіолого-біохімічних 

досліджень та зоотехнічного аналізу кормів. 

завідувачі 

кафедр 

 


