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«Спільною працею перетворимо наш 
Львівський національний аграрний університет 

у процвітаючий навчальний заклад європейського типу» 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 Продовжити започатковану практику покращення якості навчального процесу в 

університеті і коледжах за рахунок використання сучасних навчальних 

технологій, електронних ресурсів, поєднання навчального процесу із наукою і  

практикою. 

 

 Продовжити технологічне переоснащення і модернізацію університету та 

коледжів ЛНАУ. 

 

 Забезпечити оптимізацію навчальних планів бакалаврів, магістрів і докторантів 

через дуальну освіту та активну участь кафедр університету в міжнародних 

освітніх програмах «Erasmus» та «Tempus». 

 

 Зменшити аудиторне навантаження на викладачів і студентів через активне 

впровадження дистанційної форми навчання та створення умов для якісного 

практичного навчання та стажування на підприємствах України та за кордоном.  



 Створити умови для ефективної мобільності студентів, докторантів та викладачів 

університету і коледжів з європейськими університетами, з якими підписані 

договори про співпрацю. Максимально використовувати можливість партнерської 

співпраці із європейськими вищими навчальними закладами для отримання 

магістрами диплому європейського зразка. 
 

 Враховуючи вимоги часу щодо знання іноземних мов працівниками вищої школи, 

створити університетський центр вивчення іноземних мов (англійської, німецької, 

іспанської, французької, польської). 

 

 У зв’язку із обмеженням бюджетного стипендіального фонду створити 

позабюджетний стипендіальний фонд (50 стипендій для студентів, які досягли 

високих показників у громадській роботі, навчанні, художній самодіяльності та 

спорті). 
 

 Розширити міжнародну співпрацю в сфері започаткування навчання в 

університеті іноземних студентів. 

 

 Створити навчально-методичний центр моніторингу якості освіти в системі 

університетського центру (ЛНАУ – коледжі). 

 

НАУКОВА РОБОТА 

 Сприяти збереженню та розвитку існуючих та формуванню перспективних 

наукових шкіл через всебічну підтримку науковців. 

 

 Розробити механізми фінансової підтримки талановитої студентської молоді та 

активних дослідників із числа науково-педагогічного персоналу, виплачувати 10 

тис. гривень при захисті кандидатської дисертації та 30 тис. гривень при захисті 

докторської дисертації працівниками університету і коледжів. 
 

 Забезпечити створення міжкафедральних науково-дослідних лабораторій за 

кошти спонсорів та сприяти отриманню університетом грантів міжнародних 

організацій. 

 Розширити наукову діяльність кафедр за рахунок виконання науково-технічних 

проектів для підприємств і відомств. 

 

 Розширити перелік університетських наукових видань, які увійдуть у міжнародну 

базу цитування. 
 

 Активізувати популяризацію науково-практичних розробок ЛНАУ через 

публікації у ведучих наукових і практичних виданнях, участь працівників 

університету і коледжів у конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, 

тренінгах.  



 

 Покращити інформаційне забезпечення через інтеграцію бібліотеки університету і 

коледжів із мережевими ресурсами України та наших закордонних партнерів. 
 

 Розробити механізми практичної апробації та трансферу наукових розробок через 

навчально-науково-виробничий центр ЛНАУ та філіали кафедр на виробництві. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 Продовжити запровадження в університеті системи виховної роботи, яка 

забезпечує гармонійний розвиток інтелектуальних, морально-етичних та 

фізичних якостей студентів ЛНАУ. 

 

 Сприяти подальшому розвитку гуманітарної освіти як важливого чинника у 

формуванні у випускника рис особистості, професіонала та патріота. 
 

 Сприяти збереженню та розвитку традицій університету в сфері духовного 

виховання, освіти, науки та студентського життя. 
 

 Активізувати роботу студентських організацій в сфері навчання, виховання, 

підвищити роль студентського самоврядування в управлінні університетом. 
 

 

 Сприяти міжнародній співпраці та подальшому розвитку художньої 

самодіяльності, «Народного дому», спортивного клубу університету та наукових 

гуртків кафедр. 
 

 

 Провести ремонтні роботи на 3 поверсі їдальні та створити на цих площах «Клуб 

дозвілля студентів ЛНАУ». 
 

 Розширити практику спілкування керівництва університету і коледжів зі 

студентами та широко використовувати анкетування студентів для оцінки роботи 

адміністрації, викладачів та вивчення побажань молоді. 

 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

 Продовжити ремонтні роботи і реконструкцію навчальних корпусів, гуртожитків і 

виробничих приміщень університету та коледжів, створити комфортні побутові 

умови для студентів. 

 

 Встановити в приміщеннях університету та коледжів сучасну систему 

енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасадів, облаштування шатрових 

дахів). Встановити сучасні засоби для економії електроенергії та води. 
 



 Придбати сучасне лабораторне обладнання, сільськогосподарську техніку для 

польових робіт та навчально-виробничих ферм університету і коледжів. 

 

 Створення сучасної спортивної бази університету та коледжів ЛНАУ (будівництво 

стадіонів, спортивних залів, басейнів, ігрових майданчиків, кімнат психологічного 

розвантаження, фітнес-залів). 
 

 Створити комфортні умови для роботи та повноцінного відпочинку працівників і 

студентів університету та коледжів в спортивно-оздоровчому таборі «Маяк». 

Зменшити вартість путівок для низькооплачуваних категорій працівників та 

студентів на 50%. 
 

 Продовжити роботи з реконструкції паркової зони університету і відновлення 

дендропарку. 

 

ПІДТРИМКА СТУДЕНТСТВА 

 Максимальне сприяння студентським ініціативам та пропозиціям щодо 

організації навчального процесу, практичної підготовки, проведення культурно-

мистецьких заходів, організації студентського життя і дозвілля. 

 

 Створення сприятливих матеріально-фінансових умов і виділення бюджетних 

коштів для діяльності студентської організації «Основа» та профспілкової 

організації студентів та аспірантів ЛНАУ. 

 

 Запровадження системи матеріального преміювання студентів за досягнення 

високих результатів у науковій роботі, навчанні, художній самодіяльності та 

спорті. 

 

 Подальше формування системи адаптації студентів до умов виробництва та 

сприяння працевлаштуванню випускників. 

 

 Адміністративна, інформаційна та фінансова підтримка студентів щодо навчання 

в європейських та американських навчальних закладах та проходження практики 

за кордоном. 

 

 Забезпечити швидкісним інтернетом бібліотеки, навчальні приміщення та 

гуртожитки університету і коледжів. 

 

 З повагою, Володимир Снітинський

 


