
Стратегія розвитку географічного факультету 
на 2020 – 2025 рр. 

 
1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Мета: забезпечення підвищення якості та ефективності 

освітнього процесу, прискорення процесу інтеграції студентів 
факультету в європейський простір.  

Реалізація мети передбачає: 
 

Правове регулювання якості освітнього процесу: 
 

1.1. Забезпечення  відповідності  освітніх  послуг  державним 
стандартам і європейським вимогам до якості вищої освіти; 1.2. 

Дотримання в освітньому процесі академічної доброчес-  
ності;  

1.3. Відкриття нових перспективних освітніх програм та модер-  
нізація змісту існуючих;  

1.4. Підготовку  акредитаційних  матеріалів  відповідно  до  за-  
тверджених Ліцензійних умов провадження освітньої діяль-
ності закладів вищої освіти та отримання відповідних 
сертифікатів. 

 
Оптимізацію освітнього процесу: 

 
1.5. Активізацію 

 
роботи 

 
навчально-методичної 

 
ради  

факультету;  
1.6. Формування англомовних навчальних курсів та міждисци-

плінарних магістерських освітніх програм;  
1.7. Підготовку електронних і презентаційних навчальних курсів;  
1.8. Удосконалення існуючих та розроблення нових конкурент-

них вибіркових дисциплін;  
1.9. Підсилення теоретичної бази на основі практичних вимог 

ринку із врахуванням сучасних потреб наявних і потен-
ційних працедавців;  

1.10. Усунення змістового дублювання навчальних курсів як у 
блоці нормативних дисциплін, так і у блоці спеціалізацій; 



1.11.Популяризацію концепції «від енциклопедичних знань до 
енциклопедичного пошуку»;  

1.12.Перехід до концепції «навчання через дослідження» - 
засвоєння студентами теоретичної складової навчальної 
дисципліни у процесі власного дослідження, практичного 
заняття, а не класичного лекторію;  

1.13.Укладання практичної складової навчальних курсів у формі 
конкретної методики розв’язання поставленого завдання/ 
проблеми;  

1.14.Запровадження інтегральних науково-дослідних завдань 
на прикладну тематику;  

1.15.Максимальна дигіталізація навчального процесу: перехід 
до виконання практичних і лабораторних робіт у межах 
академічної пари за рахунок використання комп’ютерних 
технологій;  

1.16.Технічна актуалізація навчального процесу, використання 
найновіших технічних засобів і комп’ютерних програм із 
майбутньої професійної сфери;  

1.17.Виконання курсових, а особливо, магістерських робіт на 
прикладну тематику;  

1.18.Посилення співпраці з потенційними роботодавцями в 
організації практичних занять зі спеціалізованих 
дисциплін. 

 
Сприяння розвитку академічної мобільності: 

 
1.19.Розвиток академічної мобільності та обмін студентами з 

університетами країн Європи за програмою Erasmus+;  
1.20.Розвиток співпраці з Інститутом післядипломної освіти і 

доуніверситетської підготовки щодо організації та прове-
дення викладачами факультету різноманітних курсів, у тім 
числі підвищення кваліфікації вчителів;  

1.21.Запрошення відомих фахівців з університетів країн світу 
для читання лекцій;  

1.22.Активізацію проведення міжнародних практик-стажувань;  
1.23.Сприяння міжнародним обмінам студентів у межах спів-

праці з EGEA (Європейська асоціація студентів-
географів). 

 



Покращення навчальної бази: 
1.24. Забезпечення наявних комп’ютерних класів сучасним 

програмним забезпеченням;  
1.25. Реорганізацію роботи бібліотеки факультету;  
1.26. Оновлення геодезичних, гідрологічних, метеорологічних 

та інших приладів для покращення якості проведення 
лабораторних робіт і навчальних практик;  

1.27. Продовження роботи з реорганізації навчальних лабора-
торій факультету;  

1.28. Збільшення фінансування на проведення навчальних 
практик. 

 
 
 

2. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Мета: досягнення високих стандартів наукових досліджень 
та поглиблення інтеграції у світовий науковий простір.  
Реалізація мети передбачає: 
 

Сприяння і реалізацію наукової 
діяльності співробітників факультету:  

2.1. Стимулювання науково-педагогічних працівників та аспі-
рантів до участі у наукових конференціях, експертних 
групах та комерційних проектах з метою відстеження 
актуальних викликів науки;  

2.2. Створення наукового періодичного видання у галузі ту-
ризму;  

2.3. Входження періодичних наукових видань факультету у 
світові рейтингові системи та науковометричні бази даних;  

2.4. Активізацію і стимулювання науковців факультету до 
публікацій у журналах, включених до наукометричних баз 
Scopus та Web of Science;  

2.5. Подання наукових проектів для участі у конкурсі на 
фінансування з державного бюджету та «Національного 
фонду досліджень України»;  

2.6. Розширення можливостей академічної мобільності науково- 
педагогічних працівників та аспірантів у рамках 
європейських програм Erasmus+ та ін.;  



2.7. Активізацію роботи  Львівського відділення  Українського 
географічного товариства та організацію на його основі 
науково-освітнього видання;  

2.8. Пошук партнерських відносин з географічними і профіль-
ними факультетами провідних університетів Європи;  

2.9. Сприяння роботі Спеціалізованої Вченої ради і розширення 
спеціальностей для захисту дисертаційних робіт;  

2.10.Формування і подання пакету документів на ліцензування 
освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії 
за спеціальністю 106 «Географія». 

 
Забезпечення матеріально-технічної бази 
наукових робіт:  

2.11.Створення «Центру колективного користування науковим 
обладнанням стаціонарів університету»;  

2.12.Оновлення й зміцнення матеріально-технічної бази ста-
ціонарів, науково-дослідних та навчальних лабораторій; 
2.13.Створення  наукового  інвестиційно-інноваційного  
центру «Ґрунти та їхня родючість»;  

2.14.Закупівлю аерофотознімального комплексу на основі  
безпілотних технологій та сучасного скануючого 
фотоседиментографа. 

 
Популяризацію географічної науки:  

2.15.Організацію заходів для популяризації географічної науки і 
проведення:  

 у 2023 р. - міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 140-річчю географії у Львівському 
університеті;  

2.16.Активізацію та всебічну підтримку студентської наукової 
роботи, студентських наукових гуртків, зимових та літніх 
шкіл, студентських краєзнавчих експедицій;  

2.17. Підтримку громадських організацій, які провадять наукову 
діяльність на факультеті. 



 
3. СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ, ВИХОВНА ТА 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Мета:  Забезпечення студентського дозвілля, 
формування студентської молоді патріотизму, екологічної 
культури, активної громадянської позиції та посилення 
зацікавленості абітурієнтів до спеціальностей факультету. 

Реалізація мети передбачає: 
 
3.1. Забезпечення повноцінної ефективної співпраці між сту-

дентськими організаціями та адміністрацією факультету;  
3.2. Організацію студентського наукового відкритого простору 

(open-space);  
3.3. Залучення студентів до оцінювання діяльності викладача 

за результатами прослуховування навчальних дисциплін 
на основі «Анкети студентської та викладацької оцінки 
якості освіти» за зразком Erasmus+;  

3.4. Підтримку та сприяння у проведенні заходів інтелекту-
ального дозвілля;  

3.5. Підвищення ефективності роботи порадників академічних 
груп та відповідне фінансове стимулювання цієї роботи;  

3.6. Активізацію існуючих та пошук нових форм профорієнта-
ційної роботи;  

3.7. Вироблення екологічної культури молодої людини, акти-
візацію та підтримку студентських гуртків;  

3.8. Організацію літніх учнівських шкіл на базах стаціонарів;  
3.9. Проведення щорічного велопробігу за участі студентів та 

учнів на честь Богдана Мухи. 
 

4. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

Мета: створення належних умов для професійної та 
творчої самореалізації викладача, студента, співробітника. 

Реалізація мети передбачає: 
 
4.1. Облаштування презентаційної лекційної аудиторії з ураху-

ванням сучасних технологій;  
4.2. Забезпечення апаратним мультимедійним обладнанням 



(аудиторії № 1а, 7, 67, 69 і 118);  
4.3. Налагодження безперебійної роботи Інтернет-мережі;  
4.4. Додаткове оснащення комп’ютеною технікою бібліотеки і 

створення електронної бази видань;  
4.5. Створення належних умов для роботи працівників дека-

нату;  
4.6. Продовження ремонтних робіт у корпусі;  
4.7. Отримання документації на функціонування прекурсорної 

кімнати;  
4.8. Реалізацію програми енергозбереження з метою економії 

коштів спецфонду;  
4.9. Продовження реставраційних робіт настінних розписів в 

аудиторії 26;  
4.10. Поліпшення умов харчування студентів і викладачів через 

реорганізацію факультетського буфету;  
4.11. Покращення умов проживання на стаціонарах під час 

навчальних практик студентів;  
4.12. Забезпечення безбар’єрного доступу до усіх приміщень 

факультету для осіб з особливими потребами;  
4.13. Організацію простору коридорів; 
4.14. Функціональне покращення приміщень гардеробу і госпо-
дарських служб 
4.15. Організацію постійної виставки туристичного спорядження. 
 
 

«Не потоком шумних і галасливих фраз,  
а тихою, невтомною працею любіть Україну! » 

 
Андрей Шептицький 

 
 
 
 
 
 
  


