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1. Навчальна робота 

Розробила та забезпечила викладання курсів: “Методологія та організація 

наукових досліджень”, “Прикладна геоморфологія”, “Актуальні проблеми 

геоморфології і палеогеографії”, “Флювіальні системи Землі”.  

Керувала підготовкою курсових і магістерських робіт студентів, 

студентськими науковими роботами (студенти Н. Соловей, Н. Смеречанський, які 

брали участь у студентських конференціях і опублікували свої дослідження).  

Голова ЕК 106 “Географія” ОР бакалавр (2019–2020 н.р) географічного 

факультету ЛНУ імені Івана Франка, голова ЕК  №5, спеціальність 106 “Географія”, 

освітня програма “Геоморфологія і палеогеографія” у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (2021 р.). 

Керувала розробкою нової освітньої програми  “Глобальні зміни 

геоморфосистем та геозагрози” (103 Науки про Землю, ОР магістр) та проекту 

освітньої програми “Глобальні зміни геосистем” (103 Науки про Землю, ОР 

бакалавр). 

Спільно з викладачами кафедри та факультету забезпечила успішну 

акредитацію освітньої програми 106 “Географія” (ОР бакалавр). 

Забезпечила спільно з викладачами кафедри проведення загальногеографічної 

практики для студентів І-ІІ року навчання з розділів “Геологія” і “Геоморфологія” 

у дистанційному режимі з навчальними презентаціями і відеоматеріалами з околиць 

Дністровського стаціонару.  

 

2. Наукова робота 

За звітний період опублікувала 22 наукові праці, у тім числі: 

− 2 розділи у монографії;  

− 1 статтю у науковому журналі, що входить першого квартилу (Q1, “Catena”); 

− 3 статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of 

Science; 

− 5 статей у періодичних закордонних виданнях; 

− 4 статті у вітчизняних фахових наукових виданнях. 

Результати досліджень представила на 4-х міжнародних конференціях за 

кордоном та кількох міжнародних конференціях в Україні. 

Науковий керівник науково-дослідної роботи в межах робочого часу 

викладачів кафедри “Морфодинамічні процеси західного регіону України: розвиток 

і екологічні ризики”, № держреєстрації: 0120U102411 (2020–2022) 

Є науковим керівником трьох аспірантів, зокрема: М. Мисака  (тема 



кандидатської дисертації “Морфогенез Малого Полісся”),  Н. Рибака (тема 

кандидатської дисертації “Флювіальний рельєф басейну Сукіля: просторове 

поширення, функціонування, антропогенна трансформація”), Н. Соловей (тема 

кандидатської дисертації “Морфодинаміка русел рік Волинського Полісся”). 

 

3. Навчально-методична робота 

Підготовлено мультимедійні презентації до усіх навчальних курсів та 

розроблено навчальні, робочі програми і силабуси. 

  

4. Організаційна робота 

У 2020 р. перереєстровано збірник наукових праць “Проблеми геоморфології і 

палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”, категорія “Б”, фахове 

видання. Є заступником головного редактора.  

Спільно з членами кафедри організовано заходи з відзначення 70-річчя з дня 

заснування кафедри. Відбулася всеукраїнська Науково-практична онлайн-

конференція “Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії 

в Україні”, 26–27 листопада 2020 р., присвячена 70-річчю кафедри геоморфології і 

палеогеографії географічного факультету за участю іноземних учасників. У 

конференції взяли участь уже знані і молоді науковці з провідних наукових і 

навчальних закладів України та зарубіжних університетів, у тім числі  

Варшавського,  Ягеллонського та Жешувського у-тів, університету імені Адама 

Міцкевича у Познані, Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца у 

Кракові (Республіка Польща), Університету Штефана чел Маре в Сучаві (Румунія), 

загалом понад 80 осіб. 

Видано ювілейний випуск збірника наукових праць “Проблеми геоморфології 

і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій” та збірник тез онлайн-

конференції “Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії 

в Україні”. 

За підтримки декана географічного факультету В. Біланюка виконано ремонт 

в аудиторії 43 (кабінеті геоморфології і палеогеографії), покращено матеріально-

технічне забезпечення кафедри (комп’ютер, витратні матеріали для друку та ін.). 

Створено робоче місце для проведення дистанційного навчання викладачам 

кафедри. 

Організовано дистанційну роботу ЕК 103 “Географія” (2020 р.). 

 

5. Організаційно-виховна робота 

Налагоджено постійний зв’язок зі студентами, забезпечено активну роботу 

порадників груп, студентів залучали до участі у кафедральних, 

загальнофакультетських та загальноуніверситетських заходів.  

У рамках промоції кафедри підготовлено банер, футболки з атрибутикою 

кафедри та іншу рекламну інформацію про кафедру.  

Організовано участь викладачів кафедри у заходах Дня відкритих дверей 



(2020 р.). 

Забезпечено наповнення актуальною інформацією сторінки фейсбуку кафедри, 

інформація про усі актуальні події кафедри регулярно подається для оприлюднення 

на сайті географічного факультету. 

Проведено онлайн зустріч працівників кафедри з студентами ІІ курсу 106 

“Географія”.  
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