
ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ МІНЕРАЛОГІЇ, ПЕТРОГРАФІЇ 

ТА ГЕОХІМІЇ 

НА 2021 - 2026 РОКИ 
 Ціль Конкретні заходи, кіль-

кість, індикатори досяг-

нення 

Залучені ресурси Дата вико-

нання 

І. Кадровий склад 

1. Моніторинг та оцінка 

роботи наукових, науко-

во-педагогічних і педаго-

гічних працівників згідно 

з Положенням про оці-

нювання роботи та ви-

значення рейтингів нау-

кових, науково-

педагогічних і педагогіч-

них працівників 

 

 

 

1.1 Створення кафед-

ральної системи обліку та 

моніторингу навчально-

методичної, наукової, ви-

ховної роботи кожного 

викладача та перерозподіл 

обов’язків із метою підви-

щення мотивації та  ефек-

тивності роботи працівни-

ків кафедри 

 30.08.2021 

1.2 Оцінка викладачами 

свого прогнозного рейтин-

гу на кожний поточний рік 

і обговорення його вико-

нання в кінці кожного се-

местру на засіданнях кафе-

дри 

 Серпень, 

листопад та 

травень 

кожного 

навчального 

року 

2 Організація заходів щодо 

підвищення кваліфікації, 

вдосконалення виклада-

цької майстерності та 

проходження стажуван-

ня, зокрема за кордоном, 

науково-педагогічними і 

науковими працівниками 

відповідно до вимог но-

рмативних документів 

Університету та вимог 

чинного законодавства. 

2.1. Постійне відстеження 

та інформування виклада-

чів про заходи щодо вдос-

коналення викладацької 

майстерності із публікаці-

єю інформації в системі 

Microsoft Teams 

  

2.2. Пошук можливостей 

ефективного стажування 

викладачів в українських 

навчальних та наукових 

закладах. Забезпечення 4 

місць стажування. 

  

2.3. Організація методич-

них семінарів із залученням 

викладачів  та науковців із 

України та закордону (мі-

німум 2 семінари в рік) 

 Жовтень та 

квітень ко-

жного року 

  



ІІ. Освітня діяльність 

1 Організація заходів щодо 

акредитації ліцензування 

освітніх програм 

1.1. Підготовка матеріа-

лів до акредитації  освіт-

ньої програми бакалав-

рату напрямку Науки 

про Землю для спеціаль-

но-сті “Геоло-

гія.Комп'ютерні техноло-

гії в науках про Землю”    

 02.2023 

1.2. Підготовка матеріа-

лів до акредитації освіт-

ньої програми магістра-

тури напрямку Науки 

про Землю для спеціалі-

зації “Геохімія та міне-

ралогія” 

 02.2023 

2. Планування розвитку 

навчально-методичного 

забезпечення 

2.1. Створення та актуа-

лізація  методичних вка-

зівок із проведення ла-

бораторних занять та 

самостійної роботи сту-

дентів по базових курсах 

кафедри із їх публікаці-

єю в електронних систе-

мах навчання Teams та 

Moodle. 12 курсів 

 30.08.2021 

2.2. Створення системи 

інтерактивних завдань із 

базових курсів. 20 інте-

рактивних модулів із 10 

курсів 

 до 2025 

2.3. Залучення спеціалі-

зованих комп’ютерних 

програм до викладання 

курсів та ведення прак-

тичних та лабораторних 

занять із розробкою ме-

тодичних вказівок із їх 

використання студента-

ми. 8 залучених програм-

них пакетів та посібни-

ків по їх використанню. 

 до 2025 



  2.4. Актуалізація або 

створення нових силабу-

сів із 25 курсів, що ве-

дуться кафедрою 

 Актуалізація 

до 

31.08.2021 

  2.5. Написання 25 навчаль-

них посібників та методич-

них вказівок до лекційних 

та лабораторних занять і 

навчальних практик 

 Мінімум 2 до 

кінця кожно-

го семестру 

3 Оприлюднення на сайті 

кафедри навчально-

методичного забезпе-

чення  

3.1. Публікація на сайті 

силабусів всіх курсів 

 до 

31.08.2021 

3.2. Публікація на сайті 

кафедри гармонограм 

самостійної роботи по 

кожному навчальному 

курсу. Звіт про виконан-

ня на засіданні кафедри. 

 На початок 

кожного 

навчального 

семестру 

3.3. Контроль  своєчасної 

публікації на сайті кафедри 

навчальних посібників та 

підручників, що створю-

ються викладачами кафед-

ри. Звіт про виконання на 

засіданні кафедри. 

 На початок 

кожного на-

вчального 

семестру 

4 Розробка та атестування 

електронних курсів 

4.1. Проведення методич-

них семінарів із обміну 

досвідом розробки елект-

ронних курсів (мінімум 4 

семінари кожного навчаль-

ного року) 

 Вересень, 

грудень бере-

зень, травень 

кожного року 

4.2. Атестування 30 елект-

ронних курсів 

 До 2026 р 

5 Оновлення освітніх про-

грам, навчальних дисцип-

лін кафедри 

5.1. Оновлення освітньої 

магістерської програми 

спеціалізації Геохімія та 

мінералогія із метою забез-

печення її конкурентоздат-

ності 

 1.06.2023р. 

5.2. Постійне оновлення і 

актуалізація силабусів та 

методичного забезпечення 

із навчальних дисциплін 

кафедри 

  



6 Підготовка вибіркових 

дисциплін 

6.1. Забезпечити підготовку 

кожним викладачем кафед-

ри мінімум одного вибір-

кового курсу в кожному 

навчальному році для зага-

льно-університетської ау-

диторії. Звіт на засіданні 

кафедри. 

 Листопад 

кожного року 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

1 Визначення основних 

напрямів наукових дос-

ліджень, участь в конку-

рсах на фінансування з 

держбюджету, укладання 

госпдоговорів, отриман-

ня грантів 

1.1. Розвиток основних 

напрямків наукових дослі-

джень кафедри:  
- мінералого-геохімічні 

дослідження гідротермаль-

них та магматичних родо-

вищ 
- петрологічні дослідження 

магматичних та метамор-

фічних комплексів 
-  літологія осадових ком-

плексів 
- мінерало-геохімічне за-

безпечення реставраційних 

робіт 

 2021-2026 

1.2. Участь в конкурсах на 

фінансування із держбю-

джету - 2 проекти 

Національний 

фонд досліджень 

України 

2023 

2024 

1.3. Реалізація 3 проєктів із 

видобувними та сервісни-

ми фірмами  

 2021 

2023 

2025 

1.3. Участь в конкурсах на 

фінансування в межах між-

народних програм Гори-

зонт, Вишеградські гранти 

та програм транскордонної 

співпраці Польща-Україна-

Білорусь 

3 проєкти 

Програма "Гори-

зонт Європа" 

Програма Транс-

кордонного Спів-

робітництва 

Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020 

Вишеградські гра-

нти 

2022 

2024 

2025 

1.4. Організаційна, наукова 

та інформаційна допомога 

в створенні проєкту вклю-

чення Мінералогічного 

музею імені Є.Лазаренка в 

перелік наукових об’єктів, 

що становлять національне 

надбання України 

Кабінет міністрів 

України 

2021-2022 



 1.5. Отримання індивідуа-

льних грантів від міжнаро-

дних геологічних това-

риств та фондів 

2 індивідуальних гранти 

Фонди міжнаро-

дних спілок SEG, 

IGA, IMA, SGA 

2026 

2 Планування підготовки 

докторів філософії і док-

торів наук через аспіран-

туру і докторантуру, 

сприяння своєчасному 

захисту дисертацій, збі-

льшення кількості пра-

цівників з науковими 

ступенями (вченими 

званнями). 

2.1. Підготовка 2 дисертації 

доктора наук 

 

 2023 

2025 

2.2. Підготовка 4 дисерта-

цій наукового ступеня док-

тора філософії 

 2022 

2023 

2026 

2.3. Отримання 4 виклада-

чами вченого звання доце-

нта 

 2022 

2025 

2.3. Отримання 1 виклада-

чем вченого звання профе-

сор 

 2025 

3 Публікаційна активність 

та підвищення відповід-

них стандартів, збіль-

шення кількості науково-

педагогічних і наукових 

працівників, які мають 

не менше п’яти наукових 

публікацій у періодич-

них виданнях, що вклю-

чені до наукометричних 

баз даних Scopus або 

Web of Science. 

 

3.1. Публікація кожним 

викладачем не менше 1 

наукової статті в українсь-

ких фахових виданнях. 

Розгляд на засіданнях ка-

федри. 

 Листопад, 

травень кож-

ного року 

3.2. Публікація кожним 

викладачем не менше 1 

наукової статті у періодич-

них виданнях, що включені 

до наукометричних баз 

даних Scopus або Web of 

Science. 

 2026 

3.3. Підготовка до друку 2 

монографій 

 2023, 2025 

2. Приведення наукових 

періодичних видань у 

відповідність до вимог 

для включення у міжна-

родні наукометричні 

бази даних. 

 

2.1.Забезпечити включення 

Мінералогічного збірника в 

список Б періодичних нау-

кових видань України 

 2021 

2.2. Забезпечити включен-

ня Мінералогічного збір-

ника у міжнародні нау-

кометричні бази даних. 

 

 2025 

  



3 Планування проведення 

наукових семінарів, зок-

рема з залученням зако-

рдонних партнерів, роз-

виток титульних конфе-

ренцій. Залучення студе-

нтів до наукової роботи, 

участі у Міжнародних 

студентських олімпіадах, 

Всеукраїнській студент-

ській олімпіаді, Всеукра-

їнському конкурсі сту-

дентських наукових ро-

біт. 

 

3.1. Мінімум 6 наукових 

семінарів кафедри в рік 

 Вересень, 

жовтень, лис-

топад, січень, 

березень, 

квітень кож-

ного року 

3.2. Організація 3 наукових 

конференцій циклу “Лаза-

ренківські читання” 

 2021, 2023, 

2025 

3.3. Організація 3 наукових 

конференцій геотуристич-

ного напрямку 

 2022, 2024, 

2026 

3.4. Організація Всеукраїн-

ської студентської олімпіа-

ди із геології 

 2022, 2023 

3.5. Підготовка не менше  2 

наукових студентських 

робіт щорічно до Всеукра-

їнського конкурсу студент-

ських наукових робіт  

 Січень кож-

ного року 

3.6. Залучення не менше 5 

студентів щорічно до нау-

кових досліджень і публі-

кація не менше 2 наукових 

статей із студентами щорі-

чно. Звіт на засіданні кафе-

дри. 

 Листопад 

кожного року 

4 Створення та підтримка 

актуальності наукових 

профілів працівників 

кафедри у наукометрич-

них базах даних Scopus, 

Google Scholar, на пла-

формах ResearcherID 

(Web of Science), ORCID. 

4.1. Контроль і сприяння 

актуалізації наукових про-

філів, звітування виклада-

чів на засіданнях кафедри 

 Листопад 

кожного року 

5 Сприяння участі учасни-

ків освітнього процесу в 

програмах міжнародної 

академічної мобільності, 

стажуванню наукових і 

науково-педагогічних 

працівників за кордоном, 

виконання міжнародних 

проєктів. 

Стажування 3 викладачів за 

кордоном  

Erasmus+ 2022-2026 



ІV. Соціально-виховна робота 

1 Профорієнтаційна робо-

та 

1. Підтримка науково-

просвітницької сторінок 

«Мінералогічний музей 

ЛНУ» та «Мінерали, по-

роди, руди» у Facebook. 

Звіт відповідального на 

засіданні кафедри 

 Січень, сер-

пень кожно-

го року 

2. Організація в  рамках 

громадської ініціативи 

Geoattractions геологіч-

них мандрівок та літніх 

геологічних шкіл для 

школярів. Звіт відповіда-

льного на засіданні ка-

федри 

 Січень, сер-

пень кожно-

го року 

3. Ініціювання співпраці 

із Львівський обласний 

дитячим еколого-

натуралістичним 

центром 

 Червень 

2022 р. 

2 Контроль та сприяння 

роботі порадників ака-

демічних груп 

Регулярний (щосемест-

ровий) розгляд звітів 

порадників академічних 

груп на засіданнях кафе-

дри 

 Вересень 

кожного 

року 

3 Заходи, спрямовані на 

дотримання академічної 

доброчесності 

1.Розгляд принципів та 

напрямків реалізації ака-

демічної доброчесності 

на методичних семінарах 

кафедри 

 Квітень, 

листопад 

кожного 

року 

2. Розгляд виконання 

принципів академічної 

доброчесності  на засі-

даннях кафедри при роз-

гляді курсових та квалі-

фікаційних робіт 

 Листопад 

кожного 

року 

4 Співпраця із випускни-

ками кафедри та налаго-

дження співпраці із ро-

ботодавцями. 

 

Налагодження співпраці із 

фірмами та підприємства-

ми:  

Нафтогаз України, Пласт 

(Вінниця), Графіт Завалля  

 2026 



5 Забезпечення національ-

но-патріотичного вихо-

вання учасників освіт-

нього процесу 

Залучення працівників ка-

федри в культурні та вихо-

вні заходи факультету, 

виховна робота порадників 

груп. Звіт на засіданні ка-

федри. 

 Грудень ко-

жного року 

V. Промоція кафедри 

1 Конкретні кроки, спря-

мовані на представлення 

кафедри у соціальних 

мережах. 

Підтримка профілю 

Facebook Мінералогічний 

музей ЛНУ. Звіт відпові-

дального на засіданні 

кафедри 

 Вересень 

кожного року 

Створення профілю кафед-

ри на  Facebook. Звіт від-

повідального на засідан-

ні кафедри 

 Вересень 

кожного року 

2 Наповнення актуальною 

інформацією веб-

сторінки кафедри 

Актуалізація інформації на 

сторінці кафедри. Звіт від-

повідального на засідан-

ні кафедри 

 Вересень 

кожного року 

Створення та регулярна 

актуалізація веб-сторінок 

викладачів. Звіт відпові-

дального на засіданні 

кафедри 

 Вересень 

кожного року 

 


