
ВСТУП 

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. 

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. 

ЦІННОСТІ: 

• патріотизм; 

• традиції; 

• доброчесність; 

• відкритість до змін і чуйність до різноманіття; 

• академічна свобода; 

• професіоналізм. 

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.  



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НА 2021–2025 РР.  

ОСВІТА:  

Активізація роботи навчально-методичної ради факультету; 

Запровадження англомовних навчальних курсів та міждисциплінарних магістерських 

освітніх програм; 

Розробка та запровадження англомовної магістерської програми; 

Формування нових програм з елементами дуальної освіти; 

Підсилення теоретичної бази на основі практичних вимог ринку із врахуванням 

сучасних потреб наявних і потенційних працедавців;  

Популяризація концепції «від енциклопедичних знань до енциклопедичного пошуку»; 

Перехід до концепції «навчання через дослідження» - засвоєння студентами 

теоретичної складової навчальної дисципліни у процесі власного дослідження, практичного 

заняття, а не класичного лекторію;  

Укладання практичної складової навчальних курсів у формі конкретної методики 

розв’язання поставленого завдання/ проблеми;  

Технічна актуалізація навчального процесу, використання найновіших технічних 

засобів і комп’ютерних програм із майбутньої професійної сфери;  

Посилення співпраці з потенційними роботодавцями в організації практичних занять 

зі спеціалізованих дисциплін; 

Вдосконалення функціонування комп’ютерних класів завдяки встановленню 

спеціалізованих комп’ютерних програм; 

Оновлення геодезичних, ґрунтових, гідрологічних, метеорологічних та інших 

приладів для покращення якості проведення лабораторних робіт і навчальних практик; 

Продовження роботи з реорганізації навчальних лабораторій факультету. 

НАУКА:  

Стимулювання науково-педагогічних працівників та аспірантів до участі у наукових 

конференціях, експертних групах та комерційних проектах з метою відстеження актуальних 

викликів науки;  

Розробка моделей геопросторового розвитку України в поствоєнний період; 

Створення наукового періодичного видання у галузі туризму;  

Входження періодичних наукових видань факультету у світові рейтингові системи та 

науковометричні бази даних;  

Активізацію і стимулювання науковців факультету до публікацій у журналах, 

включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science;  

Подання наукових проектів для участі у конкурсі на фінансування з державного 

бюджету та «Національного фонду досліджень України»; 

Розширення можливостей академічної мобільності науково-педагогічних працівників 

та аспірантів у рамках європейських програм Erasmus+ та ін.;  

Пошук партнерських відносин з географічними і профільними факультетами 

провідних університетів Європи;  

Створення «Центру колективного користування науковим обладнанням стаціонарів та 

лабораторій університету»; 

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

лабораторій;  

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

становлять національне надбання України; 

Організація заходів для популяризації географічної науки та освіти; 

Активізація та всебічна підтримка студентської наукової роботи, студентських 

наукових гуртків, зимових та літніх шкіл, студентських краєзнавчих експедицій; 

Підтримка громадських організацій, які популяризують діяльність факультету. 



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

Розвиток академічної мобільності та обмін студентами з університетами країн Європи 

за програмою Erasmus+;  

Запрошення відомих фахівців з університетів країн світу для читання лекцій; 

Активізація проведення міжнародних практик-стажувань; 

Сприяння міжнародним обмінам студентів у межах співпраці з EGEA (Європейська 

асоціація студентів-географів) та Української спілки молодих географів; 

Збільшення кількості освітніх і наукових міжнародних проектів і грантів та обсягу 

їхнього фінансування; 

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:  

Додаткове забезпечення факультету комп’ютерною технікою та мультимедійним 

обладнанням; 

Активізація роботи персоналу та студентів факультету в інформаційному середовищі 

Університету; 

Забезпечувати постійне оновлення та поширення інформації про роботу факультету в 

інформаційному середовищі; 

Пошук інноваційних методів управління та комунікації в динамічних зовнішніх 

умовах. 


