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ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА КРИТЕРІЯМИ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ, 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

за 2016-2021 роки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА



Географічний факультет Львівського національного університету імені

Івана Франка є провідним в Україні науковим і навчально-методичним

центром підготовки спеціалістів високого рівня кваліфікації.

МІСІЯ факультету – освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, спрямована на

формування творчої, всебічно розвинутої особистості, професіонала для наукової та практичної

роботи у географічній, освітній, екологічній та туристичній сфері.

ЦІННОСТІ:

• патріотизм;

• традиції;

• доброчесність;

• відкритість до змін і чуйність до різноманіття;

• академічна свобода;

• професіоналізм.

ВІЗІЯ – факультет світового рівня, що забезпечує інтеграцію сучасних наукових досліджень та

освіти, продукує інновації, готує конкурентоздатних фахівців та підвищує престижність у галузях

природничих і гуманітарних наук.

ЦІЛІ:

• надання високоякісних освітніх послуг;

• активізація та підвищення рівня наукової діяльності в рамках існуючих наукових шкіл та

напрямків;

• інтеграція у світовий освітній і науковий простір;

• забезпечення академічної доброчесності у всіх напрямах діяльності;

• формування високоінтелектуальної еліти на засадах доброчесності, україноцентризму,

гуманності та екологічної культури;

• активізація зв’язків із роботодавцями та формування іміджу надійного партнера у підготовці

висококваліфікованих фахівців.
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науково-педагогічні працівники:

кількість з науковим ступенем кандидата наук/вченим званням доцента кафедри;

кількість з науковим ступенем доктора наук/ вченим званням професора кафедри.

Штат науково-педагогічних працівників

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ



Студентський контингент

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
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студентський контингент: набір



Відкриті освітньо-

професійні програми

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Акредитовані освітньо-

професійні програми

ОС “бакалавр”

Готельно-ресторанна справа

Ґрунтознавство і експертна оцінка земель

Урбаністика, просторове планування і 

регіональний розвиток

Харчові технології

Економічна і соціальна географія

Геоекологія і прикладна геоморфологія

ОС “магістр”

Міжнародний туризм

Геоекологічний менеджмент

Глобальні зміни геоморфосистем і 

геозагрози

Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель

Готельно-ресторанна справа

Харчові технології

ОС “бакалавр”

Туризм

Готельно-ресторанна справа

Географія

ОС “магістр”

Географія

Туристична діяльність

Міжнародний туризм

ОС “доктор філософії”

Науки про Землю



Держбюджетні теми

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра фізичної географії
˗ ВФ-10П “Моделювання стратегій менеджменту лісових ландшафтів Карпат за 

сценаріями зміни клімату”, № державної реєстрації 0120U102200. Науковий керівник –

кандидат (з 2020 - доктор) географічних наук, доцент І. С. Круглов. Термін виконання 

2020–2022 рр.

Кафедра геоморфології і палеогеографії
˗ Вг-49П “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє 

застосування для збереження геоспадщини і геотуризму”, № державної реєстрації

0117U001227. Науковий керівник – кандидат геолого-мінералогічних наук, професор

А. Б. Богуцький. Термін виконання 2017–2019 рр.

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
˗ Вг-03П “Ґрунтово-географічне районування України”, № державної реєстрації

0115U003247, науковий керівник – доктор географічних наук, професор Позняк С. П., 

термін виконання 2015–2016 рр.

Отримані наукові проекти за конкурсами МОН, НФД

Кафедра геоморфології і палеогеографії
˗ “Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: 

інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти”.

№ державної реєстрації 2020.02/0165. Науковий керівник – кандидат геолого-

мінералогічних наук, професор А. Б. Богуцький. Термін виконання 2020–2022 рр.



Отримані наукові проекти за госпдоговірною тематикою

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра геоморфології і палеогеографії
˗ ВГ2-15 «Підготовка аналітичних матеріалів тарозроблення заходів і рекомендацій з 

планування території та організації управління діяльністю природного заповідника для 

розроблення «Проекту організації території природного заповідника «Медобори» та 

охорони його природних комплексів». Науковий керівник – старший викладач Ю. В. 

Зінько. Термін виконання  – 5 жовтня – 31 березня 2016 р.

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
˗ ВМ 3-16 «Виконання лабораторно-аналітичних робіт з визначення фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів у зразках, відібраних в межах м. Львова на придатність для 

вирощування газонної трави та декоративних кущів». Науковий керівник – доктор 

географічних наук, професор А. А. Кирильчук. Термін виконання – 01 червня –

30 червня 2016 р.

Отримані гранти міжнародних фондів та організацій

Кафедра фізичної географії
˗ “Міжнародне партнерство заради академічної інтеграції в Європі: Міська зелена та 

блакитна інфраструктура на Сході та Заході Європи (LINC)”, 09247/2020 –

реєстраційний номер проекту Шведського Інституту. Науковий керівник – кандидат 

географічних наук, доцент М. М. Елбакідзе. Термін виконання 2021–2022 рр.



Підготовка докторів наук

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра фізичної географії

Круглов І. С. 20 04 2021 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів;

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

Папіш І. Я. 11.03.2021 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів;

Ямелинець Т. С. 11.03.2021 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів;

Кафедра конструктивної географії і картографії

Іванов Є. А. 16 01 2018 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів;

Підготовка докторів філософії
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Видання монографій, підручників/навчальних посібників

НАУКОВА РОБОТА
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Публікація статей

НАУКОВА РОБОТА

1

8
7

3

11

5

9

11

22
21

9

7

17

13

4

0

5

10

15

20

25

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

ISI Scopus, Web of Science. інші науковометричні бази даних



НАУКОВА РОБОТА
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призери конкурсів наукових робіт переможці Всеукраїнських олімпіад

Підготовка здобувачів вищої освіти – призерів конкурсів студентських 

наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад



Організація та впровадження заходів національно-патріотичного виховання

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ,

ТВОРЧА І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

 Традиційні зимові сходження на г. Говерла

 Щорічне вшанування Героя Небесної Сотні, Героя України, студента 

географічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка Ігоря Костенка (31 грудня та 20 лютого)

 Посвячення пам’ятної таблиці визначному географу Юрію Полянському

 Вечір пам’яті Патріарха Йосипа Сліпого

 Зустріч з бійцями добровольчого батальйону ОУН



Залучення до суспільно-політичного життя держави

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ,

ТВОРЧА І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

 Студентка географічного факультету представила українську молодь на 

Конференції ООН зі зміни клімату

 Участь представників кафедри географії України в «Осінній школі урбаністики»

 Викладачі географічного факультету взяли участь у виїзному семінарі 

«ЕкоЛогіка – транскордонний велотуризм на територіях природно-заповідного 

фонду на кордоні держав, регіонів та культур» в рамках впровадження

 Асп. Лопушанська М. Р. стала переможцем всеукраїнської олімпіади для 

екологів-практиків. Отримала звання “Еколог року–2021”.



СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ



Загальна кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які 

відряджались за кордон за програмами академічної мобільності

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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Атестовані електронні навчальні курси

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

1. Менеджмент організацій https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=913

2. Туристичне країнознавство https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=579

3. Світове готельне і ресторанне господарство https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2464

4. Туризм у містах, акредитований https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3600

5. Організація транспортного обслуговування туристів https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3452

6. Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3868

7. Економіка туризму https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3658

8. Санаторно-курортна справа https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3493

9. Загальна гідрологія https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=374

10. Географія населення: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2028

11. Геокультура і геоосвіта України https://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3298

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=913
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=579
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2464
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3600
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3452
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3868
https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3658
https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=3493
https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=374
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2028
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3298


Профорієнтаційні заходи

ПРОМОЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Олімпіади для абітурієнтів

День відкритих дверей у Львівському університеті

Турнір «Юних географів» 

Доц. І. Койнова провела семінар-тренінг для вчителів щодо методики проведення

екоуроку: «Поводження з побутовими відходами: особиста відповідальність» 

 Екскурсії на метеорологічному майданчику для учнів та вчителів географії шкіл

Львова та області

Серпневі зустрічі львівських вчителів географії в ЛНУ імені Івана Франка



Студентський простір ауд. № 4 (вільний доступ до мережі WI-FI),

наявне обладнання для проведення студентського дозвілля.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Відремонтовано 90 % аудиторного фонду

Усі примічення мають доступ до WiFi

У корпусі проведена оптоволоконна система доступу до мережі Internen



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2022 – 2026 рр.

Освіта

1. Активізація роботи навчально-методичної ради факультету;

2. Запровадження англомовних навчальних курсів та міждисциплінарних магістерських

освітніх програм;

3. Розробка та запровадження англомовної магістерської програми;

4. Формування нових програм з елементами дуальної освіти;

5. Підсилення теоретичної бази на основі практичних вимог ринку із врахуванням сучасних

потреб наявних і потенційних працедавців;

6. Популяризація концепції «від енциклопедичних знань до енциклопедичного пошуку»;

7. Перехід до концепції «навчання через дослідження» - засвоєння студентами теоретичної

складової навчальної дисципліни у процесі власного дослідження, практичного заняття, а

не класичного лекторію;

8. Укладання практичної складової навчальних курсів у формі конкретної методики

розв’язання поставленого завдання/ проблеми;

9. Технічна актуалізація навчального процесу, використання найновіших технічних засобів і

комп’ютерних програм із майбутньої професійної сфери;

10. Посилення співпраці з потенційними роботодавцями в організації практичних занять зі

спеціалізованих дисциплін;

11. Вдосконалення функціонування комп’ютерних класів завдяки встановленню

спеціалізованих комп’ютерних програм;

12. Оновлення геодезичних, ґрунтових, гідрологічних, метеорологічних та інших приладів для

покращення якості проведення лабораторних робіт і навчальних практик;

13. Продовження роботи з реорганізації навчальних лабораторій факультету.



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2022 – 2026 рр.

Наука

1. Стимулювання науково-педагогічних працівників та аспірантів до участі у наукових

конференціях, експертних групах та комерційних проектах з метою відстеження

актуальних викликів науки;

2. Розробка моделей геопросторового розвитку України в поствоєнний період;

3. Створення наукового періодичного видання у галузі туризму;

4. Входження періодичних наукових видань факультету у світові рейтингові системи та

науковометричні бази даних;

5. Активізацію і стимулювання науковців факультету до публікацій у журналах, включених

до наукометричних баз Scopus та Web of Science;

6. Подання наукових проектів для участі у конкурсі на фінансування з державного бюджету

та «Національного фонду досліджень України»;

7. Розширення можливостей академічної мобільності науково-педагогічних працівників та

аспірантів у рамках європейських програм Erasmus+ та ін.;

8. Пошук партнерських відносин з географічними і профільними факультетами провідних

університетів Європи;

9. Створення «Центру колективного користування науковим обладнанням стаціонарів та

лабораторій університету»;

10. Оновлення й зміцнення матеріально-технічної бази стаціонарів та навчально-наукових

лабораторій;

11. Внесення унікальної колекції ґрунтових монолітів до переліку наукових об’єктів, що

становлять національне надбання України;

12. Активізація та всебічна підтримка студентської наукової роботи, студентських наукових

гуртків, зимових та літніх шкіл, студентських краєзнавчих експедицій;



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА 2022 – 2026 рр.

Міжнародна діяльність

1. Розвиток академічної мобільності та обмін студентами з університетами країн Європи за

програмою Erasmus+;

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

3. Активізація проведення міжнародних практик-стажувань;

4. Сприяння міжнародним обмінам студентів у межах співпраці з EGEA (Європейська

асоціація студентів-географів) та Української спілки молодих географів;

5. Збільшення кількості освітніх і наукових міжнародних проектів і грантів та обсягу їхнього

фінансування;

6. Активізувати видання публікації викладачів та здобувачів освіти в іноземних виданнях та

виданнях, які індексуються в науково-метричних базах даних Web of Science та Scopus,

участі в міжнародних наукових заходах, проходження міжнародних стажувань.

Інформатизація та управління

1. Додаткове забезпечення факультету комп’ютерною технікою та мультимедійним

обладнанням;

2. Активізація роботи персоналу та студентів факультету в інформаційному середовищі

Університету;

3. Забезпечувати постійне оновлення та поширення інформації про роботу факультету в

інформаційному середовищі;

4. Пошук інноваційних методів управління та комунікації в динамічних зовнішніх умовах.



З В І Т

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


