
Програма розвитку землевпорядного факультету  

на 2021-2025 рік 

Землевпорядний факультет Львівського НАУ вже понад 70 років є одним 

із провідних факультетів, де на високому професійному рівні ведеться 

підготовка фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Цей 

багаторічний досвід роботи зробив значний позитивний вклад в імідж 

факультету, як на державному рівні, так і за її межами, зокрема, в країнах 

ближнього зарубіжжя: Польщі, Литві, Латвії, Молдові, Білорусії та Росії.  

Сьогодні факультет за підтримки адміністрації університету розширив 

спектр  спеціальностей за якими на ньому ведеться  підготовка. А саме, 

успішно проводиться підготовка за спеціальністю «Туризм», яка акредитована 

в 2019 році за освітнім ступенем бакалавр, що добавило факультету 

різноманітності та привабливості з позиції презентабельності перед 

потенційними вступниками. 

Проте на фоні загального демографічного спаду у державі та нових 

підходів МОН України  щодо системи підготовки студентів за кошти 

бюджетного фінансування, різко  зменшилась кількість студентів, зокрема 

денної форми навчання. Така ситуація ставить важливі завдання перед 

факультетом, які націлені на його збереження як окремої структурної одиниці  

університету. Зокрема важливим є забезпечення ефективного функціонування 

основних напрямків діяльності факультету серед яких, кадрове забезпечення, 

матеріально-технічна база, профорієнтаційна робота, міжнародна співпраця, 

співпраця з виробництвом. 

Кадрове  забезпечення. 

За останнє півріччя факультет отримав значне поповнення докторами 

наук та доцентами, проте також були не менш значні втрати, які частково 

знівелювали потенційні переваги колективу у вирішені майбутніх 

акредитаційних процесів. З цього погляду необхідно прискіпливо підійти до 

відповідності кадрового потенціалу факультету до  акредитаційних вимог на 

всіх освітніх рівнях. Для цього необхідно ставити чіткі вимоги щодо науково-



дослідної діяльності,  сприяти підвищенню педагогічної майстерності 

викладацького складу шляхом стажування як у вітчизняних вузах,  так і 

закордонних, залучати практиків до навчального процесу на умовах погодинної 

оплати чи проведення відкритих лекцій, чи демонстраційних практичних 

занять.. 

Матеріальна база факультету. Сучасна матеріальна база факультету  

завдяки підтримці ректорату і особисто Ректора є на доброму рівні, проте час 

минає і така її складова як комп’ютерна техніка активно здає свої позиції перед 

сучасним програмним забезпеченням, а також просто виходить з ладу. Сьогодні 

факультет потребує розроблення плану  поступового оновлення як 

комп’ютерного забезпечення, формування нових комп’ютерних класів 

відповідно до акредитаційних вимог, а також в подальшому  потребує 

оновлення відповідного програмного забезпечення. Адже виробництво сьогодні 

йде попереду і потребує фахівця якого не потрібно довго вводити в коло його 

обов’язків.   

Профорієнтаційна робота. Важливою складовою у системі 

функціонування факультету є профорієнтаційна робота, яка доводить 

можливості і переваги факультету до потенційних вступників. Цей напрям 

потребує постійної уваги з боку керівництва факультету та його 

координування. В умовах, коли немає доступу до випускників шкіл необхідно 

шукати шляхи доведення інформації про факультет до потенційного вступника. 

В певній мірі це легше робити з коледжами які входять до нашої структури, 

проте і тут необхідно бути присутнім особисто адже інформація з 

першоджерела є найбільш впливовою на рішення майбутнього вступника.  

Міжнародна співпраця. Розвиток міжнародної співпраці є стратегічно 

важливим завданням для факультету , адже це престиж нашого факультету і 

університету , наші потенційні можливості публікування наукових праць, 

можливості почерпнути сучасні знання як у сфері наукових досліджень, так і у 

сфері підготовки фахівців. Завдяки розвитку нових контактів та активному 

підтриманню вже налагоджених, факультет може презентувати активну 



діяльність щодо організації міжнародних заходів, таких як конференції, круглі 

столи, стажування, навчальні практики для студентів та обмін досвідом.  

Співпраця з виробництвом. Важливим аспектом у сфері організації 

ефективної підготовки студентів є співпраця з виробничими структурами, які є 

замовниками наших випускників. Активна співпраця яка постійно була у 

напрямі дає можливість продемонструвати майбутньому випускнику його 

потенційні можливості у працевлаштування. Крім того така співпраця це 

першоджерело інформації щодо стану у галузі, а також можливості оцінювати 

перспективи і вчасно реагувати на виклики,  які  повстають перед фахівцями і 

галуззю в цілому шляхом коректування навчальних планів підготовки студентів 

та програм дисциплін.  

Поряд з вище окресленими напрямами важливими залишається:  

 розвиток науково-дослідної роботи факультету, яка має бути спрямована на 

досягнення високих показників публікації результатів наукових досліджень 

у виданнях індексованих Web of science та Scopus та інших фахових 

виданнях;  

 організація навчально-методичної роботи, яка має бути спрямована на 

оновлення методичних матеріалів в контексті розвитку сучасних технологій 

у науці та виробництві; 

 організація виховної роботи  із студентами, з метою досягнення  

усестороннього розвитку випускників факультету та формування їх як 

патріотів факультету, університету та держави в цілому. 

Вважаю що у всіх вище окреслених напрямах ведуча роль має бути у 

декана факультету як ідейного керівника та куратора таких процесів. А за 

підтримки адміністрації університету та колективу факультету такі цілі є 

цілком реальні для їх досягнення. 
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