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ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 
ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ  

НА 2021 – 2026 РОКИ 

 

МІСІЯ КАФЕДРИ 

 

Хто ми і чого досягли 
Одна з кафедр фундаментальних та прикладних досліджень географічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка зі значними науковими 

здобутками. Заснована професором Петром Цисем у 1950 р. На кафедрі успішно функціонують 

наукова школа “Регіональної, інженерної та екологічної геоморфології” (започаткована проф. 

П. Цисем в 1950 р.) та науковий напрям “Палеогеографії плейстоцену” 

 На кафедрі геоморфології і палеогеографії нині працює 12 викладачів: у тім числі 

3 професори (з них один доктор наук), 9 доцентів, 1 науковий співробітник та 3 працівники 

навчально-допоміжного персоналу. Працівники кафедри є висококваліфікованими фахівцями, 

у тім числі професор Я. Кравчук – “Заслужений професор Львівського національного 

університету імені Івана Франка” (2002 р.), «Заслужений працівник освіти України» (2009 р.), 

професор А. Богуцький – “Заслужений професор Львівського національного університету 

імені Івана Франка” (2019 р.), «Заслужений діяч науки і техніки України» (2018 р.).  

У структуру кафедри входить науково-дослідна лабораторія інженерно-географічних, 

природоохоронних і туристичних досліджень (НДЛ-51), кабінети геоморфології і 

палеогеографії та геоморфологічної карти. Навчальну лабораторію “Тематичного 

картографування” кафедри у 2021 році реорганізовано в міжкафедральну навчальну 

лабораторію “Атласного і тематичного картографування”. Кафедра є куратором Дністерського 

географічного стаціонару, який є базовим для проходження практик студентів географічного 

факультету. 

Нині кафедра здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів бакалавр і магістр за 

спеціальностями 106 “Географія”, 103 “Науки про Землю.”   

 

Наукові здобутки кафедри 

Провідні наукові напрями досліджень кафедри такі: регіональний геоморфологічний і 

палеогеографічний аналіз (проф. Ярослав Кравчук, проф. Андрій Богуцький, проф. Лідія Дубіс, 

доц. Мирослав Іваник, доц. Роман Гнатюк, доц. Андрій Яцишин); палеогеографія плейстоцену 

(проф. Андрій Богуцький, доц. Роман Дмитрук, доц. Андрій Яцишин, доц. Олена Томенюк); 

інженерна геоморфологія (проф. Ярослав Кравчук, доц. Віталій Брусак, доц. Павло Горішний, 

доц. Галина Байрак, доц. Оксана Колтун); динаміка сучасних рельєфоутворювальних процесів 

(проф. Ярослав Кравчук, проф. Лідія Дубіс, доц. Віталій Брусак, доц. Роман Гнатюк, доц. Павло 

Горішний, доц. Оксана Колтун); геоморфологічне картування iз застосуванням ГІС та ДЗЗ 

(проф. Ярослав Кравчук, доц. Галина Байрак); природоохоронне проектування (проф. Ярослав 

Кравчук, доц. Віталій Брусак, доц. Роман Гнатюк, інж. Оксана Шевчук); геоархеологія (проф. 

Андрій Богуцький, доц. Роман Дмитрук, доц. Андрій Яцишин, доц. Олена Томенюк),  історико-

географічні дослідження (проф. Ярослав Кравчук, доц. Олена Томенюк). 



На кафедрі також інтенсивно проводяться дослідження з проблематики геоспадщини, 

геотуризму та геоосвіти (доц. Віталій Брусак, проф. Ярослав Кравчук, проф. Лідія Дубіс, доц. 

Роман Гнатюк, доц. Галина Байрак, інж. Оксана Шевчук). 

За 2010–2021 рр. опубліковано понад 990 наукових праць, у тім числі за 2020–2021 рр.  

91 наукові праці (2 – зі списку ISI, 4 – з імпакт фактором, 5 – у зарубіжних періодичних 

виданнях, 17 – у фахових виданнях України).  

Виконується науковий проєкт Національного фонду досліджень України “Розвиток 

палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-

геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти”, реєстраційний номер: 

2020.02/0165. Науковий керівних – проф. А. Богуцький, відповідальний виконавець – 

доц. О. Томенюк.  

 

 

Навчально-методична робота 

Кафедра працює на основі затверджених навчальних планів та здійснює підготовку 

студентів освітніх рівнів бакалавр і магістр за спеціальностями 106 “Географія”, 103 “Науки 

про Землю”. Кафедра проводить усі види занять (лекційні, семінарські, практичні), навчальні, 

педагогічні і виробничі практики. З усіх видів занять розроблено навчальні і робочі плани, 

силабуси, підготовлено підручники, навчально-методичні посібники чи методичні вказівки.  

Розроблено освітню програму “Глобальні зміни геоморфосистем та геозагрози” зі 

спеціальності 103 “Науки про Землю” (ОР магістри). 

 

Міжнародні зв’язки та співпраця з провідними науковими інституціями і 

природоохоронними установами України: 

Міжнародна співпраця налагоджена з науковими інституціями Польщі: університетом 

Марії Кюрі-Склодовської – UMCS, Люблінським католицьким університетом Яна Павла ІІ, 

Варшавським, Ягеллонським, Вроцлавським, Гданським, Жешувським університетами, 

університетом Яна Кохановського в Кельцах, університетом імені Адама Міцкевича у Познані, 

Державним геологічним інститутом – Державним дослідницьким інститутом, м. Варшава; 

Інститутом геологічних наук ПАН тощо.  

Тісна співпраця налагоджена також з Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, 

Ужгородським національним університетом, Національним університетом “Львівська 

політехніка”, Інститутом географії НАН України, Інститутом геологічних наук НАН України, 

Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститутом ботаніки ім. 

М. Холодного НАН України та іншими закладами. 

Співпраця з адміністрацією шістьох національних природних парків, у тім числі 

«Гуцульщина», «Карпатський», «Яворівський», «Галицький» та ін., а також трьох природних 

заповідників («Горгани», «Медобори», «Розточчя»). 

 

Місія кафедри: забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах 

студентоцентрованого навчання, провадити підготовку висококваліфікованих фахівців 

(географів, геоморфологів і палеогеографів) нової генерації та сформувати в них новітні 

компетентності відповідно до викликів сьогодення, забезпечити зростання наукового 

потенціалу кафедри, розширити її науково-технічну базу, міжнародне співробітництво. 

 

Візія кафедри: навчальна та дослідницька кафедра (класична кафедра географічного 

факультету), одна з двох в Україні, що здійснюють підготовку фахівців геоморфологів і 

палеогеографів, діяльність якої скерована на підвищення якості навчання, розвиток 



фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розширення міжнародної співпраці з 

провідними науковими установам і навчальними закладами. 

 

Стратегічне завдання кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, що 

вміють швидко адаптуватися до стрімких змін в умовах глобальних викликів через 

запровадження нових та реалізацію існуючих освітніх програм нового покоління, які є 

конкурентними в сучасному українському та європейському просторах вищої освіти, а також 

постійному розвитку наукового потенціалу кафедри, у тім числі вже сформованих наукових 

шкіл та новітніх напрямів. 

 

Ціль №1. Підвищити професійний рівень науково-педагогічного складу кафедри, досягти 

найвищих стандартів у наукових дослідженнях та педагогічній майстерності. 

Ціль №2. Забезпечити якісний підхід до освітнього процесу на засадах 

струдентоценрованого навчання шляхом запровадження інноваційних методологій викладання 

та новітніх освітніх програм, конкурентних у сучасному українському та європейському 

просторах вищої освіти. 

Ціль №3. Активізувати наукову діяльність і підвищити її рівень у рамках існуючої 

наукової школи і напряму з метою інтеграції у світовий науковий простір. 

Ціль №4. Виховання студентської молоді відповідно до засад доброчесності, екологічної 

культури і патріотизму. 

Ціль №5. Поліпшення іміджу (бренду) кафедри геоморфології і палеогеографії шляхом 

організації промоційної роботи  із залученням студентів, аспірантів, викладачів та випускників 

кафедри. 

Ціль №6. Покращення матеріально-технічного забезпечення кафедри, у тім числі 

створення науково-дослідної лабораторії. 

 

Стратегічні цілі і завдання 

 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1. Підвищити 

професійний рівень 

науково-педагогічного 

складу кафедри, 

досягти найвищих 

стандартів у наукових 

дослідженнях та 

педагогічній 

майстерності  

 

1.1. Підвищити науковий 

рівень викладачів кафедри 

шляхом співпраці з 

іноземними 

університетами та 

науковими установами 

(міжнародні стажування, 

спільні дослідження у 

рамках існуючих та 

підписання нових 

договорів), налагодити 

персональні контакти з 

провідними вченими, 
брати участь у тренінгах 

щодо грантової підтримки 

наукової діяльності 

викладачі 

кафедри, 

використання 

ресурсів освітніх 

проєктів та 

програм, 

підписаних 

договорів про 

співпрацю ЛНУ 

з закордонними 

університетами  

2021–2026 



1.2. Підвищити 

педагогічну майстерність 

викладачів кафедри 

шляхом участі у конкурсах 

програми Еразмус+, 

навчання на вебінарах, 

курсах підвищення 

кваліфікації (у тім числі 

«Вдосконалення 

викладацької 

майстерності»), здобуття 

сертифікатів з іноземних 

мов, підвищення рівня 

цифрових компетенцій 

викладачі 

кафедри, 

програми 

мобільності 

викладачів, у тім 

числі Еразмус+, 

навчальні 

вебінари, курси 

підвищення 

кваліфікації 

2021–2026 

1.3. Проводити 

рейтингування викладачів 

відповідно до критеріїв 

ЛНУ, а також враховувати 

особистий внесок в 

розвиток і функціонування 

кафедри, географічного 

факультету  

проф. Л. Дубіс та 

викладачі 

кафедри 

щороку, 

2022–2026 

1.4. Підготувати 

докторські дисертації 

доц. А. Яцишин, 

доц. Р. Дмитрук, 

доц. В. Брусак 

2021–2026 

1.5. Посприяти аспірантам 

кафедри у підготовці та 

своєчасному захисті 

дисертацій докторів 

філософії (у галузі знань 

10. Природничі науки та 

103. Географія)  

наукові 

керівники, 

аспіранти  

2021–2026 

1.6. Отримати вчені звання  проф. Л. Дубіс, 

доц. О. Томенюк 

2021–2026 

1.7. Активізувати членство 

викладачів кафедри у 

професійних об’єднаннях і 

спільнотах (Асоціація 

геоморфологів України та 

ін.): участь у заходах, 

публікація досліджень та 

ін. 

викладачі 

кафедри, 

співпраця з 

іноземними та 

українськими 

фахівцями  

2021–2026 

ІІ. Освітня діяльність 

2. Забезпечити якісний 

підхід до освітнього 

процесу на засадах 

струдентоценрованого 

навчання шляхом 

2.1. Чітко розподілити 

повноваження та 

відповідальність усіх 

учасників освітнього 

процесу. Забезпечити 

проф. Л. Дубіс – 

розподіл і 

контроль, 

колектив 

кафедри – 

2021–2026 



запровадження 

інноваційних 

методологій 

викладання та 

новітніх освітніх 

програм, 

конкурентних у 

сучасному 

українському та 

європейському 

просторах вищої 

освіти 

 

студентоцентричні 

принципи навчання та 

засади академічної 

доброчесності 

виконання і 

самоконтроль, 

обговорення на 

засіданнях 

кафедри 

2.2. Акредитувати освітні 

програми “Глобальні зміни 

геоморфосистем та 

геозагрози” зі 

спеціальностей 103 “Науки 

про Землю” та 106 

“Географія” (блок 

внутрішніх дисциплін 

“Прикладна геоморфологія 

і палеогеографія”, за ОР 

магістр), а також 

систематично їх 

переглядати та 

вдосконалювати 

відповідно до потреб 

ринку за участі 

стейкхолдерів 

доц. А. Яцишин, 

проф. Л. Дубіс,  

проф. 

А. Богуцький, 

проф. 

Я. Кравчук, 

доц. Р. Гнатюк, 

доц. О. Томенюк, 

доц. В. Брусак та 

інші викладачі 

кафедри, 

співпраця 

стейкхолдерами 

 

2021–2024 

2.3. Розробити і 

впровадити нові освітні 

програми зі 

спеціальностей 103 «Науки 

про Землю» та 106 

“Географія” ОР бакалавр  

проф. Л. Дубіс, 

викладачі 

кафедри, 

співпраця 

стейкхолдерами 

2022–2023 

2.4. Систематично 

наповнювати платформи 

дистанційного навчання 

(TEAMSE, MООDLE) 

навчальними матеріалами 

(дистанційними курсами, 

електронними 

посібниками), забезпечити 

публічність інформації про 

освітні програми на сайтах 

кафедри і факультету 

доц. Г. Байрак – 

загальний 

моніторинг,  

усі викладачі 

кафедри 

розробляють по 

одному 

електронному 

курсу, який вони 

викладають 

2021–2026 

2.5. Підготувати навчальні 

посібники (у т.ч. 

електронні) зокрема: 
1) “Комп'ютерні технології у 

професійній освіті” (Г. Байрак);  

2) “Рельєф материків. Частина 1. 

Африка, Південна Америка, 

Австралія, Антарктида” 

(Я. Хомин, В. Брусак);  

3) “Морфологічний аналіз 

рельєфу” (П. Горішний); 

доц. Г. Байрак,  

доц. В. Брусак, 

доц. 

П. Горішний, 

доц. Р. Гнатюк та 

інші викладачі 

кафедри 

2021–2026 



4) “Давня природа України” 

(Р. Гнатюк);  

5) “Флювіальний морфогенез” 

(Р. Гнатюк); 

та інші навч. посібники 

викладачів кафедри 

2.6. Здійснювати 

моніторинг та періодичний 

перегляд наповнення 

освітніх програм (в т.ч. 

робочих програм; 

силабусів навчальних 

дисциплін), оновлювати 

зміст навчальних 

дисциплін 

на засідання 

кафедри, 

відповідальний 

за моніторинг – 

проф. Л. Дубіс, 

проф. 

Я. Кравчук, 

проф. 

А. Богуцький  

2021–2026 

2.7. Залучати до 

викладання освітніх 

дисциплін “гостьового 

лектора” – провідних 

українських та зарубіжних 

науковців і фахівців 

проф. Л. Дубіс, 

проф. 

А. Богуцький, 

співпраця з 

іноземними та 

українськими 

фахівцями 

2021–2026 

2.8. Розробляти і подавати 

нові креативні дисципліни 

вільного вибору студентів 

(у тім гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки) 

викладачі 

кафедри 

  

2021–2026  

2.9. Забезпечити 

академічну мобільність 

студентів з використанням 

обмінних освітніх програм 

(здійснювати моніторинг 

обмінних програм, 

супровід підготовки 

студентських заявок та ін.)  

відповідно до 

актуальних 

обмінних 

програм, 

розміщених на 

сайті Відділу 

міжнародних 

зв’язків ЛНУ, 

відповідальна 

особа – доц. 

Оксана Колтун  

 

2021–2026 

2.10. Створити ефективну 

систему оцінювання та 

контролю якості освітніх 

послуг, зокрема 

здійснювати внутрішній 

контроль якості 

викладання навчальних 

дисциплін шляхом 

проведення анонімних 

опитування 

студентів, 

відповідальні 

особи – проф. 

Дубіс, доц. 

В. Брусак, доц. 

Р. Дмитрук 

щороку,  

2021–2026 



опитувань студентів 

2.11. Застосовувати 

інноваційні технології 

викладання, а також 

організовувати та 

проводити “виїзні польові 

лекції”, використовувати 

потенціал навчально-

наукових стаціонарів 

географічного факультету 

ЛНУ 

усі члени 

кафедри 

відповідно до 

педагогічного 

навантаження, 

відповідальні 

особи – доц. 

Р. Гнатюк, 

доц. Р. Дмитрук, 

навчально-

наукові 

стаціонари 

географічного 

факультету 

2020–2026 

2.12. Організовувати 

міжнародні студентські 

польові семінари з 

університетами Польщі, з 

якими є підписні умови 

про співпрацю 

проф. Л. Дубіс, 

проф. Я.Кравчук, 

проф. 

А. Богуцький, 

співпраця з 

іноземними та 

українськими 

фахівцями, 
підписані 

договори про 

співпрацю ЛНУ 

з університетами 

Польщі 

 

2022–2026 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

3. Активізувати наукову 

діяльність і підвищити 

її рівень у рамках 

існуючої наукової 

школи і напряму 

з метою інтеграції у 

світовий науковий 

простір. 

 

 

 

3.1. Публікувати 

результати досліджень у 

виданнях, що індексуються 

у міжнародних 

наукометричних базах 

даних Scopus/WoS та 

інших 

викладачі 

кафедри, у тім 

числі проф. 

А. Богуцький, 

доц. О. Томенюк 

– 5 публікацій,  

проф. Л. Дубіс – 

4 публікації, 

інші викладачі 

кафедри 

щонаймі по 2 

публікації 

2021–2026 

3.2. Публікувати 

результати досліджень у 

закордонних періодичних 

виданнях та фахових 

наукових виданнях 

України 

викладачі 

кафедри, 

кожен 

щонайменше 2 

публікації 

щорічно  

2021–2022  



3.3. Підготувати і 

опублікувати колективну 

монографію 

“Морфодинамічні процеси 

західного регіону України: 

розвиток і екологічні 

ризики” на виконання 

науково-дослідної теми 

кафедри в межах робочого 

часу (реєстраційний номер: 

0120U102411) 

проф. Л. Дубіс, 

викладачі 

кафедри 

2021–2022 

3.4. Видати монографію 

“Лесовий покрив 

Волинської височини: 

стратиграфія, опорні 

розрізи, інженерно-

геологічна 

характеристика”  

проф. 

А. Богуцький, 

доц.  

П. Волошин, 

доц. О. Томенюк 

2021 

3.5. Видати монографію 

“Лесовий покрив 

Подільської височини: 

стратиграфія, опорні 

розрізи, інженерно-

геологічна 

характеристика”  

проф. 

А. Богуцький, 

доц. 

П. Волошин, 

доц. О. Томенюк. 

2022 

3.6. Видати монографію 

“Рельєф Українських 

Карпат” 

проф. Я. Кравчук 2021 

3.7. Підготувати і видати 

розділу у закордонній 

монографії 

проф. Л. Дубіс, 

асп. Н. Рибак 

2021–2022 

3.8. Видавати збірник 

наукових праць “Проблеми 

геоморфології і 

палеогеографії 

Українських Карпат” (1-2 

випуски на рік) 

доц. Г. Байрак, 

проф. Л. Дубіс 

 

3.9. Організовувати 

науковий семінар 

“Проблеми геоморфології і 

палеогеографії 

Українських Карпат” 

(Львів–Ворохта, що два 

роки) 

проф. Л. Дубіс, 

проф. Я.Кравчук, 

доц. Р. Гнатюк, 

доц. Г. Байрак, 

доц. 

П. Горішний 

2022–2026, 

що два роки, 

вересень-

жовтень  

3.10. Організувати та 

провести міжнародний 

польовий семінар за 

результатами виконання 

проф. 

А. Богуцький 

доц. О. Томенюк, 

доц. А. Яцишин, 

вересень 2022 



проєкту “Розвиток 

палеокріогенних процесів 

у плейстоценовій лесово-

ґрунтовій серії України: 

інженерно-геологічний, 

ґрунтовий, кліматичний, 

природоохоронний 

аспекти” 

доц. Р. Дмитрук, 

А. Бермес, 

А. Шевцова   

3.11. Продовжити 

виконання наукового 

проєкту Національного 

фонду досліджень України 

“Розвиток палеокріогенних 

процесів у плейстоценовій 

лесово-ґрунтовій серії 

України: інженерно-

геологічний, ґрунтовий, 

кліматичний, 

природоохоронний 

аспекти”, реєстраційний 

номер: 2020.02/0165  

проф. 

А. Богуцький, 

доц. О. Томенюк, 

доц. А. Яцишин, 

доц. Р. Дмитрук, 

А. Шевцова, 

А. Бермес 

2020–2022 

3.12. Завершити виконання 

2-х міжнародних наукових 

грантів: 

«Adjustment of the Middle 

Pleistocene stratigraphy and 

the Scandinavian ice sheet 

limits in western Polesye 

(Polish-Belarusian-Ukrainian 

border area)” та “Sudden 

COLD events of the Last 

Glacial in the central part of 

the European LOESS Belt - 

in Poland and in the western 

part of Ukraine (COLD 

LOESS)” 

проф. 

А. Богуцький, 

доц. О. Томенюк 

2021 

3.13. Створити науково-

дослідну лабораторію 

(попередня назва: 

“Центр четвертинних та 

інженерно-

геоморфологічних 

досліджень”)  

проф. 

А. Богуцький, 

проф. Л. Дубіс, 

доц. О. Томенюк, 

кошти наукового 

проєкту 

Національного 

фонду 

досліджень 

України та 

ресурси ЛНУ 

2021–2026 

3.14. Розширити наукову доц. В. Брусак, 2021–2026 



діяльність науково-

дослідної лабораторії 

інженерно-географічних, 

природоохоронних і 

туристичних досліджень 

(НДЛ-51): продовжити 

дослідження пам’яток 

неживої природи заходу 

України, підготувати 

пропозицій щодо 

виконання “Проєкту 

організації території 

національного природного 

парку, охорони, 

відтворення та 

рекреаційного 

використання його 

природних комплексів і 

об’єктів” для 2-х 

національних парків, 

підготувати кілька науково-

популярних видань 

участь в 

тендерах і 

грантах 

3.15. Взяти участь у 

міжнародних та 

всеукраїнських 

конференціях, семінарах 

тощо 

викладачі 

кафедри, 

принаймні 2 

конференції 

щорічно кожен 

2021–2026 

3.16. Підтримувати 

актуальність наукових 

профілів науково-

педагогічних працівників 

кафедри у наукометричних 

базах даних Scopus, Google 

Scholar, на плаформах 

ResearcherID (Web of 

Science), ORCID 

викладачі 

кафедри 

2021–2026 

3.17. Здійснювати 

підготовку та подавати 

заявки на участь у 

конкурсах міжнародних 

грантових програм, 

Національного фонду 

досліджень України, 

природоохоронних 

проєктів тощо 

проф. 

А. Богуцький, 

проф. Л. Дубіс, 

доц. В. Брусак, 

інші члени 

кафедри 

2021–2026 

3.18. Активізувати та 

розширити наукову 

співпрацю з іноземними 

проф. Л. Дубіс, 

проф. 

А. Богуцький, 

2021–2026 



університетами та 

науковими установами з 

метою інтеграції у 

світовий науковий простір 

угоди про 

співпрацю, 

персональні 

контакти 

ІV. Соціально-виховна робота 

4. Виховання 

студентської молоді 

відповідно до засад 

доброчесності, 

екологічної культури і 

патріотизму 

4.1. Студент і викладач це 

– постійні партнери, які 

співпрацюють протягом 

року. Формувати у 

студентської молоді 

патріотичну свідомість 

та екологічну культуру  

викладачі 

кафедри 

 

2021–2026,  

4.2. Активізувати роботу 

порадників. Систематично 

проводити зустрічі 

завідувача і порадників із 

студентами з метою 

врахування і розуміння 

проблем студентського 

життя 

порадники 

академічних 

груп, завідувач 

кафедри  

2021–2026, 

щомісячно 

4.3. Активізувати роботу 

студентського наукового 

гуртка “Геоморфолог і 

палеогеограф” (у т. ч. у 

дистанційному режимі). 

Відновити традицію 

“Посвята у геоморфологи і 

палеогеографи” 

доц. Р. Гнатюк, 

доц. Р. Дмитрук  

2021–2026, 

щомісячно 

4.4. Здійснювати 

підготовку студентів 

кафедри до участі у 

студентських наукових 

конференціях і конкурсах 

науково-дослідних робіт 

студентів-бакалаврів, 

публікацій досліджень 

студентів-магістрів 

наукові 

керівники 

студентів 

2021–2026 

4.5. Залучити студентів до 

реалізації науково-

дослідних і прикладних 

проєктів, участі в наукових 

семінарах та конференціях 

кафедри 

наукові 

керівники 

студентів, 

керівники 

проєктів, 

організатори 

заходів 

2021–2026 

4.6. Забезпечити участь 

викладачів, аспірантів і 

студентів кафедри в 

організації та проведенні 

порадники 

академічних 

груп 

 



факультетських, загально-

університетських 

навчальних, наукових та 

культурно-освітніх заходів 

V. Промоція кафедри 

5. Поліпшення іміджу 

(бренду) кафедри 

геоморфології і 

палеогеографії 

шляхом організації 

промоційної роботи, із 

залученням студентів, 

аспірантів, викладачів 

та випускників 

кафедри 

5.1. Залучити студентів до 

промоційної роботи  

 

проф. Л. Дубіс, 

доц. В. Брусак, 

доц. Р. Дмитрук 

інж. 

В. Штуглинець 

та інші викладачі 

кафедри 

2021–2026, 

постійно 

5.2. Розробити рекламні 

проспекти кафедри з 

відображенням переваг та 

перспектив навчання для 

абітурієнтів 

викладачі 

кафедри 

2021–2022 

5.3. Наповнювати 

існуючих та створювати 

нові інтернет-сторінки, 

сторінки кафедри в 

Фейсбук, Інстаграм тощо  

доц. Г. Байрак, 

доц. О. Колтун 

2021–2026 

5.4. Створити і постійно 

актуалізувати банк даних 

випускників різних років 

доц. Г. Байрак 2021–2026 

  VI. Покращення матеріально-технічного забезпечення кафедри 

6. Покращення 

матеріально-

технічного 

забезпечення кафедри, 

у тім числі створення 

науково-дослідної 

лабораторії 

6.1. Створити науково-

дослідну лабораторію та 

покращити матеріальну 

базу існуючих лабораторій 

проф. Л. Дубіс, 

проф. 

А. Богуцький, 

доц. О. Томенюк 

за підтримки 

декана 

факультету 

2021–2026 

6.2. Відремонтувати 

приміщення кафедри (45 і 

39) 

проф. Л. Дубіс за 

підтримки 

декана 

факультету 

2022–2026 

 

Претендентка на посаду 

завідувачки  кафедри 

геоморфології і палеогеографії          

 

 
 
 

Л. Дубіс 

 

 



 

 


