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МЕТА: демократичні принципи;  

           академічна свобода та мобільність;  

           конструктивний діалог;  

           фінансово-економічна стабільність; 

           новітні тенденції розвитку;  

           світові освітні стандарти. 

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО: Університет, 

колектив, студентство, а не власні амбіції! 

ФОРМУЛА УСПІХУ: Л (людяність) + Н (наука) + А (авторитет) = У (успіх)! 

25 КРОКІВ ДО УСПІХУ: 

 усунення бюрократичної форми правління у ЛНАУ; 

 формування ефективної команди лідерів для управління університетом; 

 колегіальність та прозорість у прийнятті важливих для університету 

рішень; 

 створення здорового клімату в колективі та комфортних умов праці для 

працівників; 

 соціально-психологічна підтримка викладачів, співробітників, аспірантів і 

студентів; 

 укладання контрактів з науково-педагогічними працівниками на 

конкурсній основі; 

 запровадження прозорої системи матеріального стимулювання 

ефективної навчальної, наукової, інноваційної, культурно-масової, 

спортивної та іншої діяльності (наукові статті, патенти на винаходи, 

захист дисертацій, перемога на олімпіадах, у спортивних змаганнях, на 

конкурсах і фестивалях тощо); 



 розвиток системи професійного вдосконалення (розширення 

можливостей науково-педагогічного стажування за кордоном, 

забезпечення широкого доступу до світових інформаційних науково-

освітніх ресурсів, створення курсів з вивчення іноземних мов за 

інноваційними методиками, проведення майстер-класів і воркшопів з 

педагогічної майстерності у вищій школі та ін.); 

 збільшення кількості спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на 

базі університету; 

 фінансова підтримка та збільшення кількості фахових наукових видань 

ЛНАУ, що відповідають  вимогам системи міжнародної індексації та 

можуть бути включені до міжнародних наукометричних баз «Scopus», 

«Web of Science», «Index Copernicus» тощо; 

 ефективна та взаємовигідна співпраця з коледжами ЛНАУ; 

 створення науково-технологічного парку ЛНАУ з реалізації інноваційних 

ідей і виробництва конкурентної на ринку продукції, а відтак – нових 

робочих місць; реновація матеріально-технічної бази; 

 збереження гуманітарного циклу дисциплін, як обов’язкової складової у 

навчальних планах університету; 

 належна підтримка заходів, спрямованих на національно-патріотичне 

виховання студентської молоді; 

 відновлення діяльності видавничого центру університету; 

 відкриття нових спеціальностей відповідно до вимог ринку праці, 

збереження робочих місць, збільшення обсягів навчального 

навантаження, відкриття нових кафедр; 

 належна підтримка органів студентського самоврядування (реалізація 

проектів, фінансування тощо);  

 розширення можливостей для академічної мобільності студентів 

(навчання за системою «подвійний диплом», безкоштовне проходження 

практики в закордонних університетах, участь у стипендіальних 

програмах тощо); 

 реорганізація графіків навчання з метою створення умов для 

працевлаштування студентів у вільний від занять час; 



 створення студентського бізнес-інкубатора з надання юридичної та 

консультативної підтримки щодо ведення власного бізнесу; 

 допомога випускникам у працевлаштуванні, налагодження ефективної 

співпраці з роботодавцями; 

 створення Асоціації випускників університету; 

 розвиток інфраструктури, оновлення матеріальної та навчальної баз 

університету; 

 покращення умов відпочинку та оздоровлення працівників і студентів 

університету, створення навчально-відпочинкових зон сучасного рівня 

комфорту, модернізація ОСТ «Маяк»; 

 ефективна маркетингова політика, спрямована на формування 

позитивного іміджу ЛНАУ, як потужного та інноваційного ВНЗ в Україні 

та закордоном. 

Впевний, що саме ці кроки допоможуть зберегти давні традиції аграрного 

вишу з понад 160-літньою історією, примножити його наукові здобутки та 

зробити успішним, конкурентноздатним на ринку освітніх послуг України і 

відкритим для світу.  

Усвідомлюю велику відповідальність за сьогодення і майбутнє ЛНАУ та 

моральний обов’язок перед Богом і людьми, які відстоюють національну 

гідність України чи віддали за неї свої життя.  

Ціную високий інтелектуальний потенціал нашого колективу, тож 

дослухаюся до кожного професора, викладача, працівника, аспіранта та 

студента. Сподіваюся на взаєморозуміння та плідну співпрацю! 

 

 

Завідувач кафедри будівельних конструкцій ЛНАУ, 

доктор технічних наук, професор,  

академік Академії будівництва України                                      І. М. Добрянський 
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