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МІСІЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА –  
 

неперервна підготовка фахівців у галузі фундаментальних і 
прикладних природничо- і соціально-географічних наук, а також 

сфери обслуговування шляхом формування загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей за всіма рівнями вищої освіти на основі 

комплексного забезпечення високої якості навчального процесу та 
інноваційної науково-дослідницької діяльності задля формування 

інтелектуальної еліти висококваліфікованих кадрів, затребуваних 
суспільством і державою, поглиблення інтеграції у світовий освітній 

і науковий простір, становлення духовного світу молоді через 
виховання почуття національно-патріотичного обов’язку і пошани 

до історичної пам’яті. 
 

 

Програму розвитку географічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка на період  

з 2019 по 2024 рр. розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статуту 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Положення 

про науково-дослідну діяльність, Документів про організацію та 

забезпечення якості навчального процесу у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, Стратегії розвитку Львівського 

університету до 2020 року, Колективного договору Львівського 

національного університету імені Івана Франка на 2017-2020 рр.  
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

спрямована на реалізацію його місії відповідно до засадничих 

принципів структурного підрозділу КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
І. АКАДЕМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО – корпоративізм на основі 
університетських цінностей і націленість зусиль колективу 
географічного факультету – викладачів, співробітників, докторантів, 
аспірантів, студентів – на втілення девізу Університету “PATRIAE 
DECORI CIVIBUS EDUCANDIS” («Освічені громадяни – окраса 
Батьківщини») через міжфакультетську і міжкафедральну співпрацю в 
усіх формах освітньої та інноваційної науково-дослідницької діяльності, 
зокрема: 
 проведення консультацій з усіма кафедрами і структурними 

підрозділами щодо стратегії розвитку географічного факультету 
для узагальнення пропозицій та вагомого внеску географічного 
факультету в реалізацію Стратегії розвитку Університету на період 
2019–2024 рр.; 

 поглиблення міжфакультетської і міжкафедральної співпраці у 
межах діючих освітніх програм шляхом максимальної реалізації 
потреб студентства Університету у формуванні їх загальних і 
професійних компетентностей через запровадження до навчальних 
планів підготовки фахівців із вищою освітою актуальних 
навчальних дисциплін природничої, соціально-географічної та 
туристичної спрямованості;  

 ініціювання і створення міжфакультетських освітніх програм з 
природничими факультетами (геологічний, біологічний, хімічний 
і фізичний факультети); 

 проведення спільних міжкафедральних наукових досліджень і 
створення міжфакультетських дослідницьких проектів для 
отримання базового фінансування науки в Університеті через 
Національний фонд досліджень, який надає грантову підтримку як 
на фундаментальні наукові дослідження з природничих наук, так і 
на прикладні наукові дослідження і розробки, а також участь у 
міжнародних програмах наукових досліджень; 
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ІІ. РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на основі 
створення оптимальних умов для розкриття талантів і реалізації 
потенціалу студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 
працівників і співробітників факультету через: 
 стратегічне планування розвитку кожної кафедри та кожного 

науково-педагогічного працівника у контексті реалізації стратегії 
розвитку географічного факультету та професійного зростання 
викладача і дослідника; 

 всебічну підтримку функціонування на географічному факультеті 
наукових шкіл і наукових напрямів, зокрема: комплексної 
територіальної організації суспільства, інженерної, екологічної та 
регіональної геоморфології, генетичного ґрунтознавства, а також 
ландшафтознавства й еколого-географічних проблем Українських 
Карпат, палеогеографії плейстоцену, сучасних рельєфотворних 
процесів і природоохоронного проектування, географії й 
менеджменту туризму та організації комплексу послуг у сфері 
туризму, географічного українознавства та політичної географії й 
геополітики, прикладних проблем конструктивно-географічного й 
екологічного природокористування; 

 обговорення та розробку критеріїв щодо висунення кандидатур на 
отримання відзнаки “Кращий викладач географічного 
факультету” і запровадження інавгураційної лекції кращого 
викладача географічного факультету, зокрема із залученням 
студентів I-го курсу у першій декаді нового навчального року; 

 ініціювання і проведення географічним факультетом міжнародних 
олімпіад і конкурсів із різних спеціальностей; 

 ініціювання практики обговорення експертними групами освітньо-
наукових програм PhD-підготовки дослідницьких пропозицій 
аспірантів і докторантів для їх спрямування у перспективні 
міжкафедральні дослідницькі проекти та подальше 
працевлаштування аспірантів і докторантів у складі виконавців 
дослідницьких проектів; 

 планування участі аспірантів, докторантів, молодих і досвідчених 
науково-педагогічних працівників у програмах академічної 
мобільності, наукових стажувань і підвищення кваліфікації в 
університетах-партнерах; 

 запровадження конкурсу студентських проектів реалізації стратегії 
розвитку географічного факультету та Університету; 
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 запровадження конкурсу тематичного професійного есе іноземною 
мовою серед студентів бакалаврату і магістратури; 

 удосконалення підходів і критеріїв рейтингової оцінки студентів 
географічного факультету з обов’язковим залученням органів 
студентського самоврядування. 

 дотримання найвищих стандартів університетської корпоративної 
культури та академічних свобод як інструментів самовизначення і 
цілеспрямування особистості фахівця та громадянина через: 

 ініціювання зустрічей студентства, викладачів і співробітників із 
видатними діячами культури і мистецтв; 

 запровадження циклів публічних лекцій провідних науковців для 
популяризації географічної науки та наукових досліджень; 

 моніторинг потреб та інтересів студентів усіх курсів завдяки 
взаємодії з органами студентського самоврядування; 

 створення циклів презентацій і відеозвернень випускників 
географічного факультету про їхню професійну діяльність та 
історію успіху. 
 

ІІІ. ЗАПОЧАТКУВАННЯ НОВИХ ТРАДИЦІЙ УНІВЕРСИТЕТУ через: 
 ініціювання та запровадження новітніх підходів у розвитку 

географічної освіти і науки: від констатації до актуалізації і 
конструктивізму; 

 ініціювання і розробку рейтингового оцінювання усіх кафедр 
географічного факультету для підвищення позицій Університету в 
міжнародних рейтингах та забезпечення лідерства в національних 
рейтингах; 

 запровадження комунікації з професійними спільнотами для 
забезпечення якості формування професійних компетентностей 
фахівців та зведення «мосту» між ринком праці та освітою. Тобто 
йдеться про те, як стандарти професій будуть співвідноситись з 
освітніми стандартами, як вони оновлюватимуться; 

 формування платформи для партнерської взаємодії “Університет – 
Студент – Успішна компанія” – від захисту курсових (проектів) до 
захисту магістерських (проектів) робіт на території та за участі 
компаній-партнерів; 

  ініціювання і проведення конкурсів студентських проектів із 
подальшою їх комерціалізацією; 
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 нову інформаційну політику і медійне наповнення сайту 
географічного факультету, зокрема створення сторінки “Історії 
успіху випускників географічного факультету”. 
 

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ через: 
 особисту відповідальність за реалізацію географічним факультетом 

політики Університету щодо забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти за галузями знань 01 “Освіта” 
(спеціальність 014 “Середня освіта”), 10 “Природничі науки” 
(спеціальності: 101 “Екологія, 103 ”Науки про Землю”, 106 
”Географія”) та 24 “Сфера обслуговування” (спеціальності: 241 
“Готельно-ресторанна справа”, 242 ”Туризм”;  

 ініціювання, організаційну підтримку та створення умов щодо 
відкриття на кафедрах нових спеціалізацій у межах акредитованих 
галузей знань і спеціальностей задля своєчасного забезпечення 
ринку праці висококваліфікованими і конкурентоздатними 
фахівцями; 

 організацію планового проведення акредитації на географічному 
факультеті всіх освітньо-професійних і освітньо-наукових програм 
за всіма спеціальностями та рівнями вищої освіти; 

 ініціювання і проведення процедур міжнародної акредитації 
освітньо-наукових програм за кожною із галузей знань; 

 розвиток професійних компетентностей викладачів шляхом 
стажування у провідних компаніях, сприяння залучення їх до 
діяльності професійних спільнот та експертного середовища; 

 модернізацію та підвищення ефективності використання 
Дністровського і Чорногірського географічних стаціонарів, 
Шацького біолого-географічного стаціонару та Розтоцького 
ландшафтно-геофізичного стаціонару, задля зростання якості 
науково-дослідницької діяльності і навчальних практик студентів; 

 створення умов для запровадження в освітній процес інтегрованих 
технологій мультимедійного навчання та оновлення 
комп’ютерного парку; 

 оптимізацію документації викладача, кафедри, факультету через 
створення й запровадження єдиних стандартів і мораторій на їх 
зміну впродовж навчального року; 

 модернізацію і ефективне функціонування на факультеті 
видавничого центру. 
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V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на основі: 
 ініціювання і створення на географічному факультеті 

«Комплексної навчальної і науково-дослідної лабораторії 
прикладних проблем функціонування довкілля», яка у 
подальшому може бути структурним підрозділом «Центру 
колективного користування обладнанням» в Університеті, куди 
викладачі, співробітники, докторанти, аспіранти та студенти 
зможуть прийти і провести потрібні заміри і дослідження, 
записавшись у графік роботи Центру. 

 концентрації зусиль щодо включення “Вісника Львівського 
університету. Серія географічна.” до МНБД Scopus і (або) Web of 
Science; 

 ініціювання і створення на географічному факультеті сучасної 
освітньо-наукової та інформаційно-комунікаційної інфра-
структури; 

 сприяння щодо включення провідних науково-педагогічних 
працівників до складу редакційних колегій наукових часописів, які 
індексуються у МНБД Scopus і (або) Web of Science, щодо їх 
залучення до експертної діяльності наукових фондів, наукових рад 
і науково-методичних комісій МОН України та інших органів 
державного управління; 

 стандартизації вимог у дотриманні принципів академічної 
доброчесності в усіх видах і результатах наукової діяльності; 

 організаційного супроводу дослідницьких ініціатив від ідеї до 
реалізації проекту; 

 забезпечення якісної підготовки аспірантів та докторантів для 
посилення кадрового потенціалу географічного факультету та 
інших університетів України. 

 
Контактна інформація: andriy.kyrylchuk@lnu.edu.ua  
 
З Повагою, 
доктор географічних наук, професор 
кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів  

Андрій Кирильчук 
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