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Стратегія визначає основні пріоритетні напрями роботи, зокрема: 

підвищення якості освітнього процесу, розвиток науково-інноваційної 

діяльності, підвищення кадрового потенціалу, поглиблення 

інтернаціоналізації діяльності, покращення матеріально-технічної бази 

кафедри. 

Місія кафедри землеустрою на зазначену перспективу є зростання 

професійного рівня її науково-педагогічних кадрів і покращення умов для 

засвоєння предметів для здобувачів різних рівнів вищої освіти 

спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій». 

Візія  зайняти лідерські позиції за якістю підготовки фахівців, 

органічно поєднуючи освітній процес, наукову діяльність, міжнародне 

співробітництво і мобільність у сфері геодезії, геоінформатики та 

землеустрою. 

Основні завдання стратегічного розвитку кафедри є:  

1. Сприяти професійному та особистому розвитку талановитої молоді 

вмотивовуючи її до активного навчання. 

2. Вдосконалювати програми навчальних дисциплін на предмет їх 

відповідності вимогам ринку праці та у контексті розвитку науки у сфері 

землеустрою. 

3. Активно розвивати міжнародну співпрацю у сфері наукових досліджень, 

обміну досвітом, підвищення кваліфікації викладачів та практичній 

підготовці студентів.  

4. Розвивати співпрацю із стейкхолдерами спеціальності «Геодезія та 

землеустрій» та залучати їх до навчального процесу. 

5. Реалізовувати науково-практичний довід науково-педагогічних 

працівників через участь у конкурсах та грантах на виконання науково-

дослідних робіт. 



 

План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку 

кафедри землеустрою на 2020-2025 роки 
№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальний 

за виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення якості освітнього процесу 

1.  

Оновити навчальні дисципліни, навчально-

методичні матеріали щодо проведення 

навчальних занять відповідно до освітніх 

стандартів та освітніх програм спеціальностей 

на основі наукових досягнень і сучасних практик 

Завідувач 

кафедри, 

викладачі кафедри 

Щорічно до 

початку 

нового 

навчального 

року 

2.  

Розвивати дистанційну форму навчання для 

здобувачів вищої освіти Навчально-наукового 

інституту заочної та післядипломної освіти 

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр», розробити і 

використовувати веб-ресурси навчальних 

дисциплін (програм) 

Завідувач 

кафедри, 

викладачі кафедри 

До 2022 р. 

3.  
Проведення занять у філіалах кафедри із 

залученням фахівців-практиків, представників 

роботодавців. 

Завідувач 

кафедри, 

викладачі кафедри 

Щорічно  

4.  

Підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців через здійснення різних 

видів професійної діяльності в умовах 

виробництва. 

Завідувач 

кафедри, 

викладачі кафедри 
Постійно 

5.  Розширення мережі баз практик студентів в 

організаціях пов’язаних з майбутнім фахом. 
Завідувач кафедри 

Щорічно до 

початку 

нового навч. 

року 

6.  

Удосконалювати методи викладання навчальних 

дисциплін через використання активних форм 

навчання (моделювання різних ситуацій, 

використання інтелектуальних та ділових ігор, 

вирішення проблемних ситуацій, дискусії на 

задану тему та ін.) 

Завідувач 

кафедри, ведучі 

викладачі 

Постійно 

7.  

Забезпечити навчальний процес авторськими 

підручниками, навчальними посібниками і 

практикумами: 

- навчальний посібник «Управління у сфері 

землекористування: використання 

геоінформаційних систем» для студентів 

спеціальності «Доктор філософії», 

- навчальний практикум «Інженерне 

облаштування територій: проектування 

доріг місцевого значення» 

Авторські 

колективи, 

завідувач кафедри 

 

 

До 2022 р. 

 

 

 

До 2023 р. 

8.  

Розробляти нові та удосконалювати існуючі 

методичні рекомендації для виконання  

лабораторних, практичних та семінарських 

занять, самостійної та індивідуальної роботи з 

Викладачі 

кафедри 

Щорічно до 

початку 

вивчення 

дисципліни 



навчальних дисциплін кафедри, враховуючи 

інноваційний розвиток в сферах 

землевпорядкування  

9.  

Розробляти технології інтерактивного навчання 

студентів з використанням методів розвитку 

навичок самоаналізу інформації і самоосвіти. 

Формувати і розвивати у студентів креативне 

мислення, лідерські якості та необхідні 

комунікаційні навички 

Викладачі кафедр  Постійно 

10.  Підготовка студентів до участі в олімпіадах з 

навчальних дисциплін кафедри. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

11.  

Дотримання академічної доброчесності 

працівниками кафедри та здобувачами вищої 

освіти, зокрема запобігання академічного 

плагіату. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
Постійно 

12.  
Удосконалювати методи та способи  проф-

орієнтаційної роботи, проводити Дні відкритих 

дверей та Ярмарки професій 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
Постійно 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

13.  

Скласти тематичні плани науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт землевпоряд-

ного факультету на 2021-2025 рр. Сформувати 

наукові колективи для дослідження актуальних 

проблем згідно тематичних планів  

Завідувач кафедри 

 

До  

01.11. 2020 р. 

14.  

Використання результатів наукових досліджень 

викладачів кафедри при формуванні навчальних 

програм, планів, написанні лекцій, підручників і 

навчальних посібників.  

 

Завідувач і 

викладачі кафедри 

 

 

2020-2025 рр. 

15.  
Посилення дослідницької складової в 

навчальних планах студентів та залучення їх до 

виконання НДР кафедри. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 

 

2020-2025 рр. 

16.  
Підготовка студентів до участі в наукових 

конкурсах, студентських конференціях, 

опублікування наукових статей. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 

 

2020-2025 рр. 

17.  

Поглиблення партнерських стосунків щодо 

обміну науковою інформацією із науково-

дослідними установами, підприємцями, 

представниками влади. 

 

Завідувач і 

викладачі кафедри 

 

2020-2025 рр. 

18.  Розробляти та реалізовувати госпдоговірні 

проекти  
Завідувач кафедри 2020-2025 рр. 

19.  Організовувати та проводити на кафедрі наукові 

семінари та круглі столи 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

20.  
Підготувати та видати монографії за 

результатами виконання держбюджетної 

тематики кафедри  у 2016-2020 рр. 

   

 
«Землеустрій як передумова сталого розвитку 

територій» 
Богіра М.С. 

До  

01.05.2021 р. 

 

«Обґрунтування механізмів управління 

земельними ресурсами в умовах ринкової 

економіки» 

Сохнич А.Я. 
До  

01.05.2021 р. 

21. 
Підготувати та видати монографію «Організація 

використання деградованих і малопродуктивних 

Стойко Н.Є., 

Стадницька О.В. 
До 2022 р. 



земель сільськогосподарського призначення» 

22. 

Збільшувати кількість наукових статей у 

міжнародних журналах, у тому числі які 

індексуються в наукометричних базах Scopus, 

Web of Science  

Викладачі 

кафедри 
2020-2025 рр. 

Підвищення кадрового потенціалу 

23. 

Збільшити кількість захистів дисертацій  нау-

ково-педагогічними працівниками та аспіран-

тами факультету. Зокрема докторських дисер-

тацій доц. Стойко Н.Є, кандидатської аспіранта  

Нарадового Б.О. 

Декан, наукові 

керівники, аспі-

ранти та 

докторанти 

2020-2025 рр. 

24. 

Підвищення кваліфікації та проходження 

стажування науково-педагогічних працівників 

кафедри. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

25. 
Організація та проведення методичних, науково-

методичних семінарів кафедри. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

26. 
Участь співробітників у наукових конференціях, 

семінарах, конкурсах, виставках. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

27. 

Оцінювання науково-педагогічних працівників 

кафедри на основі рейтингів науково-дослідної, 

методичної та організаційної роботи. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

28. 

Розширення географії міжнародних зв’язків, 

укладення договорів з науковими інституціями 

та закордонними закладами вищої освіти. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

29. 

Підвищення академічної мобільності викладачів 

і студентів через наукове стажування і практики 

у вітчизняних й зарубіжними закладами вищої 

освіти. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

30. 

Здійснення організаційних і методичних заходів 

з метою збільшення цитованості наукових праць 

співробітників кафедри, розширення 

присутності їх наукових публікацій у журналах і 

матеріалах конференцій, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, 

Web of Science та ін.). 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

31. 

Внесення пропозицій щодо створення спільних з 

іноземними партнерами структур (лабораторій, 

центрів, наукових груп, редакційних колективів 

тощо). 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

Розвиток студентського самоврядування та покращення виховної роботи зі 

студентами 

32. 

Здійснювати соціальний захист студентів, 

покращувати комфортність проживання в 

гуртожитку № 2  

Наставники 

академічних груп 
2020-2025 рр. 

33. 

Заохочувати студентів та працівників 

факультету до участі у творчих студіях, гуртках, 

майстер-класах, спортивних секціях 

університету 

Наставники 

академічних груп 2020-2025 рр. 

34. 

Приймати участь в організації та проведенні 

культурних заходів факультету і університету, 

заохочувати до здорового способу життя і 

Наставники 

академічних груп 2020-2025 рр. 



культурного дозвілля як студентів, так і 

працівників факультету 

35. 

Забезпечувати проведення бесід та круглих 

столів із духовного і патріотичного виховання 

студентської молоді 

Наставники 

академічних груп 2020-2025 рр. 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

36. 
Облаштувати та ввести у навчальний процес 

навчальну лабораторію із землеустрою 

Декан, завідувач 

кафедри 

До  

01.09.2020 р. 

37. 

Оформленням навчальних аудиторій і 

лабораторій кафедри, виготовленням сучасних 

наочних і навчальних стендів. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2025 рр. 

38. 
Забезпечення навчальних аудиторій 

мультимедійним обладнанням. 

Завідувач і 

викладачі кафедри 
2020-2021 рр. 

 

Завідувач кафедри землеустрою        ________________ Курильців Р.М. 

 


