
ПРОГРАМА  

кандидата на посаду декана землевпорядного факультету 

Львівського національного аграрного університету 

Стойко Наталії Євгеніївни 

 

Основна мета діяльності на посаді декана – збереження потенціалу 

землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету 

(надалі факультет) через забезпечення обґрунтованої модернізації та динамічного 

розвитку факультету як сучасного, всебічно розвинутого, інноваційного 

структурного підрозділу університету, що використовує передові наукові 

дослідження та освітні технології світового рівня при підготовці 

висококваліфікованих, патріотично налаштованих фахівців для землевпорядної та 

туристичної галузей України. 

Розвиток факультету, перш за все, залежить від самореалізації кожного члена 

його колективу. Тому дана Програма базується на розумінні того, що у центрі уваги 

має бути особистість – абітурієнт, студент, випускник, науково-педагогічний 

працівник чи співробітник.  

Основні завдання Програми:  

 створення умов для безперервного забезпечення якості надання освітніх послуг; 

 збереження і розвиток людського капіталу факультету; 

 формування позитивного іміджу факультету; 

 забезпечення взаємодії між складовими «освіта – наука – ресурси – 

виробництво»; 

 здійснення ефективної наукової та інноваційної роботи; 

 забезпечення управління та розвитку факультету на принципах прозорості, 

відкритості, академічної доброчесності, публічності та людяності; 

 забезпечення повноцінного громадського та культурного життя факультету; 

 постійний розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази факультету.  

 

План заходів щодо реалізації Програми на 2021-2026 роки 

 

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 
Показник 

Підвищення якості освітнього процесу 

1.  Проводити оновлення освітніх програм 

спеціальностей 193 «Геодезія та 

землеустрій», 242 «Туризм» ОС «Бака-

лавр» та ОС «Магістр», 193 «Геодезія 

та землеустрій» ОС «Доктор філософії» 

на основі їх відкритого обговорення з 

усіма зацікавленими сторонами 

Щорічно до 

початку 

нового 

навчального 

року 

4 ОП ОС Бакалавр 

(повна і скорочена 

форма навчання); 

2 ОП ОС Магістр,  

1 ОП Доктор 

філософії 

2.  Уніфікувати навчальні плани та 

навчальні дисципліни відповідно до 

освітніх стандартів та освітніх програм 

спеціальностей факультету 

Щорічно до 

початку 

нового 

навчального 

року 

4 ОП ОС Бакалавр 

(повна і скорочена 

форма навчання); 

2 ОП ОС Магістр,  

1 ОП Доктор 

філософії 



3.  Забезпечити проведення акредитації 

освітніх програм доктора філософії  і 

бакалавра із спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій»  

2021-2021 

рр. 

ОП «Бакалавр» – 

осінь 2021 р., 

ОП «Доктор 

філософії» – весна 

2022 р. 

4.  Розвивати дистанційну і дуальну форми 

навчання, створити умови для якісного 

практичного навчання і стажування 

здобувачів вищої освіти на 

підприємствах України та закордоном  

До 2023 р. 

Забезпечити не 

менше 10-ти 

підприємств для 

дуального 

навчання 

5.  Забезпечити право здобувачів вищої 

освіти на можливість формувати 

індивідуальну освітню траєкторію за 

кожною освітньою програмою 

факультету через вибірковість 

навчальних дисциплін 

Щорічно до 

початку 

нового 

навчального 

року 

Щорічно проводити 

анкетування сту-

дентів, удоскона-

лювати каталог ви-

біркових дисциплін, 

забезпечити сила-

буси цих дисциплін 

6.  Активізувати співпрацю кафедр 

факультету з підприємствами, 

організаціями, установами та фірмами, 

профіль діяльності яких відповідає 

спеціальностям, за якими ведуть 

підготовку майбутніх фахівців на 

факультеті. Збільшити кількість філій 

кафедр на виробництві 

2021-2022 

рр. 

Не менше трьох 

філій на 

виробництві для 

випускових кафедр 

факультету 

7.  Сприяти забезпеченню навчального 

процесу авторськими підручниками, 

навчальними посібниками 

(практикумами) і методичними 

матеріалами для освітніх компонент 

згідно освітніх програм 

2021-2026 

рр. 

Щорічно видавати 

не менше трьох 

авторських позицій 

(підручник, 

посібник, 

практикум, інше) 

8.  Створити умови для використання 

викладачами технічних засобів під час 

впровадження інтерактивних форм 

навчання за кожною освітньою 

програмою 

До 2022 р. 

Постійно 

оновлювати 

програмне 

забезпечення  

9.  Підвищити ефективність виробничої 

практики студентів через доповнення 

мережі баз практик на договірних 

засадах у провідних землевпорядних та  

туристичних організаціях, зокрема у 

сферах геодезії та сільського зеленого 

туризму 

2022 р. 

Поновити договори з 

діючими базами 

практик. Збільшити 

кількість баз практик 

серед підприємств 

землевпорядного та 

туристичного 

профілю    

10.  Проводити безперервний контроль за 

навчальним процесом і рівнем 

професійної підготовки та 

оприлюднювати результати такого 

контролю на офіційному веб-сайті 

Постійно 

Проводити контроль 

за веденням 

електронних 

журналів, проводити 

рейтинг викладачів 



університету, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб 

11.  Сприяти реалізації права на академічну 

мобільність усіх учасників освітнього 

процесу (викладачів, студентів, 

аспірантів) через навчання і стажування 

в Україні та закордоном 

Постійно 

Розширення між-

народної співпраці, 

пошук потенційних 

партнерів для ака-

демічної мобільності 

12.  Удосконалити методику 

профорієнтаційної роботи, 

підтримувати вступників у свідомому 

виборі майбутньої професії 
Постійно 

Не менше чотирьох 

раз на рік проводити 

День відкритих две-

рей, робити виїзні 

дні гостинності у 

ЗОШ та коледжі 

13.  Надавати послуги кар’єрного консуль-

тування майбутнім абітурієнтам, 

студентам та працівникам освіти (для 

залучення студентів), у тому числі при 

проведенні «Ярмарки професій» 

Постійно 

Не менше одного 

разу на рік 

проводити 

Ярмарок професій 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

14.  Проводити наукові дослідження згідно 

тематичних планів науково-дослідних 

та дослідно-конструкторських робіт на 

2021-2025 рр.  

Постійно 

3 науково-дослідні 

теми профільних 

кафедр факультету 

15.  Виявляти і підтримувати нові перспек-

тивні наукові напрямки і впроваджу-

вати їх в освітній процес, особливо на 

ОС «Магістр» та «Доктор філософії» 

Постійно - 

16.  Розробляти та реалізовувати 

госпдоговірні проєкти  Постійно 

Щорічно не менше 

двох госп-

договірних тем  

17.  Сприяти проведенню на факультеті 

міжнародних, всеукраїнських і 

міжвузівських конференцій, наукових 

семінарів та круглих столів 

Постійно 
Щорічно не менше 

10 заходів  

18.  Проводити тренінги і семінари з питань 

грантової та проєктної діяльності 

науково-педагогічних працівників 

факультету із залученням працівників 

відділу міжнародних зв’язків 

Постійно 

Щорічно не менше 

двох зустрічей у 

рік 

19.  Розвивати студентські наукові гуртки. 

Залучати студентів і аспірантів 

факультету до написання наукових 

праць, участі в міжнародних та 

всеукраїнських, міжвузівських науково-

практичних конференціях, наукових 

семінарах, круглих столах, конкурсах і 

олімпіадах 

Постійно 

Щорічно залучати 

до наукової роботи 

не менше 50% 

контингенту 

студентів 

факультету та 

100% магістрів і 

аспірантів 



20.  Сприяти обміну викладачами із 

зарубіжними університетами у рамках 

реалізації грантових програм та прог-

рам академічної мобільності, проведен-

ню спільних наукових досліджень із 

зарубіжними партнерами, з якими 

укладено договір про співпрацю 

Постійно 

Щорічно 

розробляти та 

подавати 

заявки на 

проведення 

спільних 

досліджень 

21.  Забезпечити видання кафедральних 

монографій за результатами виконання 

держбюджетних тематик факультету  

До 2025 р. 
Не менше 5-ти 

монографій 

22.  Сприяти функціонуванню наукових 

видань ЛНАУ («Архітектура та 

будівництво», «Вісник ЛНАУ: 

Економіка АПК», «Аграрна економіка») 

2021-2026 

Щорічно 

публікувати 

наукові статті 

23.  Активізувати роботу викладачів 

факультету щодо підготовки та  

видання наукових статей у журналах, 

які індексуються в наукометричних 

базах Scopus, Web of Science  

Постійно 

Щорічно не менше 

0.2 друк. арк. 

публікацій на 

особу 

Підвищення кадрового потенціалу 

24.  Надавати максимальну допомогу 

викладачам і науковцям факультету у 

реалізації їх наукового потенціалу, 

особливо на етапі завершення і захисту 

дисертаційних робіт 

Постійно - 

25.  Сприяти підвищенню кваліфікації 

викладачів факультету через 

стажування у провідних національних і 

закордонних освітніх, наукових та 

виробничих установах 

Постійно 
Згідно графіку 

стажування 

26.  Проводити навчально-практичні семі-

нари і тренінги із залученням провідних 

висококваліфікованих вітчизняних та 

міжнародних фахівців-практиків в 

освітній та професійній галузях 

Постійно 
Не менше трьох 

семінарів у семестр 

27.  Сприяти підвищенню рівня володіння 

іноземними мовами професорсько-

викладацького складу, що, зокрема, 

допоможе претендентам на отримання 

вченого звання доцента чи професора 

підтвердити знання іноземної мови та 

отримати міжнародний сертифікат, а 

також дозволить викладати дисципліни 

спеціальностей  

Постійно - 

28.  Запроваджувати альтернативні методи 

викладання, наприклад, співвикладання 

кількома викладачами однієї 

академічної дисципліни за принципами 

Постійно - 



міждисциплінарності, запрошення 

зовнішніх лекторів для викладання 

окремих тем, залучення до навчального 

процесу фахівців та практиків, зокрема, 

потенційних роботодавців, у тому числі 

дистанційно 

29.  Приділяти увагу підвищенню грантової 

культури викладачів, співробітників, 

студентів для більшої обізнаності щодо 

пошуку можливостей участі у грантах 

чи підготовки документів на здобуття 

персональних або інституційних 

грантів з метою отримання додаткових 

джерел фінансування наукової та 

інноваційної навчальної діяльності 

Постійно 

 Конкурси науково-

дослідних розробок 

під егідою МОН 

України, 

 «Horizon Europe», 

«Erasmus Plus», інші 

міжнародні проєкти  

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

30.  Продовжити науково-освітню 

співпрацю факультету із закордонними  

науково-дослідними та навчальними 

закладами, з якими укладено 

двосторонні угоди про співпрацю 

2021-2026 

ЗВО Польщі, 

Литви, Латвії, 

Молдови, 

Білорусії, Грузії 

31.  Розробити програму навчання студентів 

ОС «Магістр» спеціальності «Геодезія 

та землеустрій» за програмою 

подвійних дипломів та впровадити її у 

навчальний процес факультету і 

закладів вищої освіти Литви  

До 2025 року 
Університет Вітовта 

Великого 

32.  Сприяти уніфікації освітніх програм, 

навчальних планів та практик через 

академічну мобільність (для викладачів 

– проходження стажування, читання 

лекцій, спільне написання навчальних 

програм і планів, обмін дидактичним 

матеріалом ін.; для студентів – навчан-

ня у зарубіжних університетах, 

практика) 

2021-2026 
ЗВО Польщі, 

Латвії, Литви 

33.  Сприяти організації та розвитку 

спільних міжнародних досліджень за 

участю викладачів, аспірантів, магістрів 

факультету. Залучати науковців із 

зарубіжних університетів для роботи 

над актуальними темами досліджень, 

що ведуться на факультеті 

2021-2026 

ЗВО Польщі, 

Литви, Латвії, 

Молдови, Білорусії 

34.  Продовжувати трансфер студентів 

факультету до закордонних 

університетів з метою проходження 

виробничих практик 

постійно 
ЗВО Польщі, 

Латвії 



Розвиток студентського самоврядування та покращання виховної роботи зі 

студентами 

35.  Залучати студентську молодь 

факультету з активною життєвою 

позицією в діяльність студентської 

самоврядної організації «Основа»  

постійно - 

36.  Підвищувати ефективність соціального 

партнерства студентської самоврядної 

організації «Основа» з адміністрацією 

факультету 

постійно - 

37.  Здійснювати соціальний захист 

студентів, покращувати комфортність 

проживання в гуртожитку № 2  
постійно - 

38.  Підтримувати творчі колективи 

університету, заохочувати студентів до 

участі у творчих студіях, гуртках, 

майстер-класах, спортивних секціях 

університету 

постійно - 

39.  Сприяти усім культурним заходам, 

ініційованим студентами та 

співробітниками факультету, розвивати 

та заохочувати до здорового способу 

життя і культурного дозвілля 

постійно - 

40.  Забезпечувати проведення бесід та 

круглих столів із духовного і 

патріотичного виховання студентів 

постійно - 

41.  Проводити заходи, що присвячені 

академічній доброчесності та 

антиплагіату, а також інструктувати 

студентів та співробітників щодо 

профілактики корупції 

постійно - 

42.  Використовувати систему матеріаль-

ного і морального заохочення студентів 

за вагомий внесок у навчальну та 

наукову діяльність, творчі здобутки, 

активну участь у культурно-масовій 

роботі факультету та університету за 

рахунок коштів спонсорів та меценатів 

постійно - 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

43.  Організувати роботу із оновлення 

наочних стендів у навчальних 

аудиторіях та лабораторіях факультету  

20212022 рр. - 

44.  Продовжити ремонт і оснащення сучас-

ним устаткуванням наявного освітнього 

аудиторного фонду і лабораторій 

До 2024 р. - 

45.  Придбати ліцензійне програмне 

забезпечення Digital 5.х 

2021-2022 

рр. 
- 



46.  Оновити ліцензію програмного 

продукту ArcGIS 10.3.1 

2021-2026 

рр. 
- 

47.  Сприяти закупівлі: 1) комп’ютерів для 

обробки інформації з 3D сканерів, 

безпілотних літальних апаратів (що є 

частино курсу фотограмметрії і 

дистанційного зондування); 2) 

системного блоку (графічна станція 

ARTLINE WorkStation W78 Intel 6-Core 

i7-8700K 3.7-4.7Ghz/Optima 10X/64Gb 

DDR4-2666 Gaming/-/-/-/250GB 

SSD/2TB/PRIME Z370- P/GeForce 

GTX1050 Ti 4Gb/QUBE QB07A 500W) 

2021-2024 

рр. 
- 

 

 

 

 

Кандидат економічних наук, доцент        Наталія СТОЙКО 


