
План розвитку кафедри 
географії України на 2022–2027 роки 

претендента на посаду завідувача кафедри, 
д. г. н., проф. Лозинського Романа Мар’яновича 

 
Загальні відомості про кафедру 
Кафедру географії України створено в 1990 р. Засновник кафедри і перший завідувач (до 

2009 р.) – відомий український географ, лауреат премії імені О. Г. Шліхтера АН України, 
академік Академії наук Вищої школи, д. г. н., проф. Заставний Ф. Д. (1929–2012 рр.). Метою 
заснування першої в державі кафедри географії України було поглиблення географічних 
досліджень природи, населення та господарства України, підготовка висококваліфікованих 
фахівців для середніх і вищих навчальних закладів, підприємств і установ різноманітних сфер 
національної економіки.  

На кафедрі працюють вісім викладачів (двоє – професори, доктори географічних наук, 
шестеро – доценти, кандидати географічних наук) та троє працівників навчально-допоміжного 
персоналу. У складі кафедри функціонує лабораторія методики навчання географії та 
економіки в загальноосвітній школі.  

Кафедра географії України готує фахівців за спеціальностями: 
бакалаврат: 106 «Географія» (освітньо-професійна програма «Урбаністика, просторове 

планування і регіональний розвиток»), 014.7 «Середня освіта (Географія)»; 
магістратура: 106 «Географія»; 014.7 «Середня освіта (Географія)»; 
аспірантура: підготовка докторів філософії за  спеціальністю 103 «Науки про Землю»; 
докторантура: 11.00.02 «Економічна і соціальна географія». 
 
Місія кафедри – підготовка фахівців високої кваліфікації для різноманітних сфер 

національної економіки, відповідно до потреб ринку праці, шляхом використання творчих та 
інноваційних підходів до навчання та роботи, з особливою увагою на вивчення дисциплін з 
географічного українознавства, які сприятимуть вихованню соціально-відповідальних 
громадян України. 

 
Найважливіші показники за попередні п’ять років 

За останні 5 років підготовлено 63 магістри і 63 бакалаври. На нову ОПП «Урбаністика, 
просторове планування і регіональний розвиток») в 2021 р. набір становив 28 осіб: 12 
бюджетна форма навчання, 16 – платна. На кафедрі захищено 2 кандидатських дисертації. 
Опубліковано 6 статей в журналах, що індексуються в Scopus і Web of Science, 8 одноосібних 
монографій, 10 розділів у колективних монографіях, 7 підручників і навчальних посібників, 9 
статей у іноземних виданнях, що індексуються в Index Copernicus й інших базах, 25 статей у 
фахових виданнях України. 

Разом з іншими кафедрами успішно пройдено акредитацію географічних спеціальностей. 
Викладачі кафедри були членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, опонентами 
дисертацій, членами редколегій наукових журналів, членами журі всеукраїнських конкурсів 
студентських наукових робіт, обласних шкільних олімпіад з географії й ін. Відбулося 8 
виховних заходів для студентів кафедри.  
 

Основні цілі розвитку кафедри на наступні п’ять років 
Кадровий склад: професійний розвиток працівників кафедри. 
Освітня діяльність: підвищення якості навчання та його практичної спрямованості. 
Наукова діяльність і розвиток міжнародної  співпраці: підвищення наукового рівня 

публікацій викладачів. 
Виховна робота: патріотичне й соціально-відповідальне виховання студентської молоді. 
Профорієнтаційна робота і промоція кафедри: підвищення впізнаваності кафедри на 

ринку освітніх і наукових послуг. 
Матеріальне технічне забезпечення кафедри: поліпшення стану матеріально-технічного 

забезпечення кафедри. 
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Програмні цілі та завдання 
КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ 

на 2022–2027 рр. 
 
№ Ціль Конкретні заходи, кількість, 

індикатори, досягнення 
Залучені ресурси/ 

відповідальні особи 
Дата 

виконання 
І. Кадровий склад 

1. Професійний 
розвиток 
працівників 
кафедри  

1.1. Отримати вчене звання доцента Зубик А. І. 2022–2027 
1.2. Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників, 
зокрема, стажування в Україні й за 
кордоном,  участь у міжнародних 
стипендіальних програмах і проектах 

всі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

1.3. Підвищення рейтингів 
викладачів кафедри 

всі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

2. Освітня діяльність 
2.  Підвищення 

якості 
навчання та 
його 
практичної 
спрямова-
ності 

2.1. Акредитація бакалаврської ОПП 
«Урбаністика, просторове 
планування і регіональний розвиток» 
(спеціальність 106 «Географія) 

гарант, 
усі викладачі 

кафедри 

2024–2025 

2.2. Розробка і впровадження 
магістерської ОПП (спеціальність 
106 «Географія) 

Лозинський Р. М., 
усі викладачі 

кафедри 

2022–2025 

2.3. Акредитація бакалаврських і 
магістерських ОПП спільних з 
іншими кафедрами (спеціальності 
106 «Географія» і 014 «Середня 
освіта» (географія)) 

гарант, 
усі викладачі 

кафедри 

2022–2027 

2.4. Відкриття навчальної 
урболабораторії 

Лозинський Р. М. 2023–2025 

2.5. Написання підручників і 
навчальних посібників, не менше 8 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

2.6. Розробка і атестація  електрон-
них курсів, 20 курсів, згідно плану 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

2.7. Оновлення навчальних 
дисциплін, щорічно 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

2.8. Розробка ДВВС, збільшити з 2 до 
4 кількість успішно впроваджених  

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

2.9. Розробка нової освітньої 
бакалаврської програми 
(спеціальність 106 «Географія») 

Лозинський Р. М., 
усі викладачі 

кафедри 

2025–2027 

3. Наукова діяльність і розвиток міжнародної  співпраці 
3.  Підвищення 

наукового 
рівня 
публікацій 
викладачів 

3.1. Виконання наукової теми в 
межах робочого часу викладачів 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

3.2. Підготовка доктора географічних 
наук, 1 особа 

Дністрянський М. С. 2023–2024 

3.3. Підготовка докторів філософії, 4 
особи 

Лозинський Р. М.; 
Дністрянський М. С. 

2023–2027 

3.4. Статті в індексованих журналах 
(Scopus і Web of Science), 10 статей 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

3.5. Написання монографій, 3 
одноосібних, 1 кафедральна спільна 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 
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3.6. Організація конференції, окрема 
секція на конференції до 140-річчя 
географії в університеті 

усі викладачі 
кафедри 

2023, 
2025 

3.7. Періодичні засідання круглого 
столу з питань відновлення країни 

Дністрянський М. С. 2022–2027 

3.8. Участь у міжнародних та 
всеукраїнських конференціях 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

3.9. Студентська наукова робота, 10 
публікацій 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

4. Виховна робота 
4. Патріотичне 

й соціально-
відповідаль-
не виховання 
студентської 
молоді 

4.1. Активізація роботи 
студентського науково-краєзнавчого 
гуртка кафедри 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

4.2. Організація виховних заходів для 
студентів кафедри, відвідування 
студентами заходів, що відбуваються 
на факультеті, в університеті 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

4.3. Відповідальна робота порадників  усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

5. Профорієнтаційна робота і промоція кафедри 
5.  Підвищення 

впізнаваності 
кафедри на 
ринку 
освітніх і 
наукових 
послуг 

5.1. Співпраця з роботодавцями 
(стейкголдерами)  

Лозинський Р. М.; 
гаранти освітніх 

програм 

2022–2027 

5.2. Організація цільових проф.-
орієнтаційних заходів, 2–3 щороку  

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

5.3. Участь викладачах у шкільних 
заходах: олімпіадах, турнірах, 
конкурсах з географії й ін. 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

5.4. Участь в профорієнтаційних 
заходах, які організовують факультет 
і університет, постійно 

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

5.5. Оновлення Інтернет-сторінки 
кафедри, постійно  

усі викладачі 
кафедри 

2022–2027 

5.6. Співпраця з випускниками 
кафедри різних років 

Лозинський Р. М. 2022–2027 

6. Матеріальне технічне забезпечення кафедри 
6.  Поліпшення 

стану 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
кафедри 

6.1. Поліпшення стану закріплених за 
кафедрою аудиторій (ремонт, 
навчальне обладнання, стенди) 

Лозинський Р. М. 
 

2022–2027 

6.2. Оновлення лабораторії методики 
навчання географії та економіки в 
загальноосвітній школі (обладнання, 
навчальна література, карти й ін.) 

Лозинський Р. М., 
Лаврук М. М.  

 

2022–2027 

 
 

І. Кадровий склад 
 
Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 



 4 

На кафедрі працює вісім науково-педагогічних працівників (7,75 ставок) – 
два професори, п’ять доцентів, один кандидат географічних наук на посаді 
доцента. Заплановано, що один працівник отримає вчене звання доцента.  

Сумарний середній рейтинг викладача кафедри у 2001 р. становив 1777 
балів. Рейтинг заплановано підвищити на 15 %.  

 
Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення викладацької 

майстерності та проходження стажування, зокрема за кордоном, науково-педагогічними 
і науковими працівниками відповідно до вимог нормативних документів Університету та 
вимог чинного законодавства 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри пройдуть підвищення 
кваліфікації з відривом, або без відриву від виробництва у провідних науково- 
освітніх, наукових закладах України або за кордоном. 

 
ІІ. Освітня  діяльність 
 
Акредитація освітніх програм. Ліцензування. (Конкретно які програми плануються 

до акредитації і ліцензування) 
У 2025 р. відбудеться акредитація ОПП першого (бакалаврського) рівня 

«Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток» за спеціальністю 
106 «Географія» (гарант з кафедри географії України). 

Спільно з іншими кафедрами участь в акредитації бакалаврських і 
магістерських освітніх програм спеціальностей 106 «Географія» і 014.7 «Середня 
освіта» (географія). 

 
Планування розвитку навчально-методичного забезпечення 
Заплановано публікацію щонайменше восьми навчальних і навчально-

методичних посібників, в тому числі «Основи урбаністики», «Сучасна географія 
в країнах світу», «Історична географія України», «Історична картографія 
України». 

 
Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення науково-

педагогічних працівників 
Усі викладачів кафедри оприлюднюють та будуть регулярно оновлювати на 

своїй персональній веб-сторінці (з дублюванням на веб-сторінці бібліотеки 
географічного факультету) навчально-методичні матеріали, пов’язані з 
дисциплінами, які викладають . 

 
Розробка і атестування електронних курсів 
Матеріали дисциплін, які викладають на кафедрі, є доступні на 

корпоративних платформах MS Teams та Moodle. Впродовж наступних п’яти 
років заплановано атестувати 20 нормативних дисциплін кафедри.  

 
Оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін кафедри 
Усі освітні програми та силабуси переглядатимуться щорічно та 

оновлюватимуться щонайрідше раз на два роки. 
 
Підготовка вибіркових дисциплін 
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На сьогодні розроблено і впроваджено дві ДВВС «Мистецтво реклами» і 
«Урбаністика і city-менеджмент: найважливіше про успішний розвиток міст». 
Заплановано розробити і впровадити ще дві вибіркові дисципліни. 

 
ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної  співпраці 
 
Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в конкурсах на 

фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, отримання грантів. (Визначити 
конкретні показники) 

Від часу створення кафедри (з 1990 р.) головним напрямом досліджень 
кафедри є географічне українознавство. З 2016 р. активно розвиваються 
дослідження з урбаністики і просторового планування.  

У 2021–2023 рр. у межах робочого часу викладачі кафедри працюють за 
темою: «Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України». Науковий 
керівник – проф. Р. Лозинський. 

 
Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через аспірантуру і 

докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій, збільшення кількості 
працівників з науковими ступенями (вченими званнями) 

На кафедрі навчаються чотири аспіранти. Заплановано підготувати 
чотирьох докторів філософії. Декілька років тому одна особа перебувала в 
докторантурі. Розраховуємо, що у найближчі роки відбудеться захист. 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені. Одна 
особа отримає вчене звання доцента. 

 
Публікаційна активність та підвищення відповідних стандартів, збільшення 

кількості науково- педагогічних і наукових працівників, які мають не менше п’яти 
наукових публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних 
Scopus або Web of Science 

Сьогодні на кафедрі троє осіб мають відповідні публікації. Заплановано, що 
до 2027 р. щонайменше три особи матимуть їх не менше п’яти. Усього 
заплановано 10 публікацій, в тому числі – у провідних журналах (1-го і 2-го 
квартилів). 

 
Підготовка до друку монографій, у тому числі іноземними мовами 
Заплановано публікацію чотири монографій українською мовою: три – 

одноосібних, одна – спільна кафедральна. 
 
Приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог для включення у 

міжнародні наукометричні бази даних 
Кафедра не є відповідальною за випуск наукових періодичних видань.  
 
Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням закордонних 

партнерів, розвиток титульних конференцій. Залучення студентів до наукової роботи, 
участі у Міжнародних студентських олімпіадах, Всеукраїнській студентській олімпіаді, 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

З осені 2022 р. заплановано періодичні засідання круглого столу з питань 
відновлення країни (проф. Дністрянський М. С.) 
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У 2023 р. на конференції до 140-річчя географії у Львівському університеті 
заплановано забезпечити роботу окремої секцію з урбаністики, просторового 
планування і регіонального розвитку.  

У 2025 р. заплановано проведення наукової конференції. 
Щонайменше один студент від кафедри візьме участь у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді або Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з географії. 

 
Створення та підтримка актуальності наукових профілів науково-педагогічних, 

наукових, інших працівників кафедри у наукометричних базах даних Scopus, Google 
Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають профілі у Google 
Scholar і ORCID. Один викладач має профілі на платформах Scopus і 
ResearcherID (Web of Science) 

 
Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах міжнародної академічної 

мобільності, стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, 
виконання міжнародних проєктів. 

За кордоном стажування пройдуть щонайменше двоє викладачів. 
 
ІV. Соціально-виховна робота 
 
Робота порадників академічних груп із студентами 
Щорічно кафедра призначатиме по одному пораднику в академічну групу 

студентів бакалаврату, які навчаються за спеціальністю 106 «Географія» (ОПП 
«Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток»), і почергово з 
іншими кафедрами за спеціальністю 014.7 «Середня освіта (географія)». 

 
Профорієнтаційна робота 
Освітні програми кафедри висвітлено на веб-сторінках Університету й у 

соціальних мережах. Заплановано проведення цільових профорієнтаційних 
заходів у школах.  

 
Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності 
Викладачі кафедри підписали декларацію про академічну доброчесність й 

дотримуються її положень.  
 
Співпраця із випускниками кафедри 
На кафедрі налагоджено співпрацю з випускниками, які працюють за фахом 

та будують успішну кар’єру. Їх залучатимуть до акредитації освітніх програм 
кафедри. 

 
Налагодження співпраці із роботодавцями 
Потенційні роботодавці залучаються як стейкголдери при формуванні та 

акредитації освітніх програм.  
 
Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу 
Заплановано щорічні позааудиторні заходи з національно-патріотичного 

виховання студентів. 
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V. Промоція кафедри 
 
Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних мережах 
Наукова та освітня діяльність кафедри висвітлюється на її сторінці у 

Facebook. Створено окрему сторінку для промоції ОПП «Урбаністика, 
просторове планування і регіональний розвиток», яка щороку буде 
оновлюватися. Заплановано співпрацю з Відділом маркетингу Університету. 

 
Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедри (включаючи 

оприлюднення освітніх програм та їх компонент, навчальних курсів, актуальні новини 
кафедри) 

Веб-сторінка кафедри і персональні сторінки викладачів кафедри на 
офіційному сайті факультету актуальні та будуть постійно оновлюватися. 

 
 
 
 

Претендент на посаду завідувача 
кафедри географії України,  
доктор географічних наук, професор                                          Р. М. Лозинський  
 

 
 


