
Ціль
Конкретні заходи, кількість, індикатори 

досягнення
Залучені ресурси Дата виконання

1.1. Створення кафедральної системи

моніторингу навчально-методичної,

наукової і виховної роботи викладачів із

метою підвищення ефективності роботи

працівників кафедри.

01.09.2021

1.2. Оцінка викладачами свого рейтингу

і обговорення його виконання в кінці

кожного семестру на засіданні кафедри.

В кінці кожного

навчального року

2.1. Інформування викладачів про

семінари з вдосконалення викладацької

майстерності.

2.2. Організація стажування викладачів в

українських та закордонних навчальних

і наукових закладах. До 3 місць

стажування.

Вересень, квітень

кожного року

1.1. Бакалаврат 

Підготовка до акредитації освітньої

програми “Геологія. Комп’ютерні

технології в науках про Землю”

(спеціальність 103 Науки про Землю).

2024 рік

1.2. Магістратура

Підготовка до акредитації з

спеціальності 103 Науки про Землю двох

освітніх програм: 1) Геологія; 2)

Геологія нафти і газу.

2024 рік

2.1. Використання спеціалізованих

комп’ютерних програм для проведення

лабораторних занять із розробкою

відповідних методичних вказівок (5

залучених програмних пакетів та

посібників із їх використання). 

2026 рік

2.2. Поновлення існуючих та створення

нових силабусів із 34 курсів, що

ведуться кафедрою 

30.08.2021

1. Акредитація освітніх програм. 

2. Планування навчально-методичного 

забезпечення

ІІ. Освітня діяльність 

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

«ГЕОЛОГІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН І ГЕОФІЗИКИ» 

НА 2021 - 2026 РОКИ

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.

1.

2. 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.



2.3. Написання 10 навчальних

посібників та методичних вказівок до

лекційних та лабораторних занять і

навчальних практик 

2026 рік

3.1. Публікація на сайті силабусів усіх

курсів 

30.08.2021

3.2. Контроль наповнення сайту кафедри 

навчальними підручниками, що 

створюються викладачами кафедри

4. Розробка та атестування електронних

курсів

4.1. Для ефективної організації

освітнього процесу у дистанційному

форматі розробити та впровадити

електронні курси (мінімум 10 курсів)

5.1. Оновити на бакалавраті освітню

програму “Геологія. Комп’ютерні

технології в науках про Землю”

(спеціальність 103 Науки про Землю).

Оновити на магістратурі освітню

програму “Геологія” (спеціальність 103

Науки про Землю). 

01.09.2023

5.2. Постійне оновлення силабусів та

методичного забезпечення із навчальних

дисциплін кафедри

6. Підготовка вибіркових дисциплін 6.1. Організувати підготовку

викладачами кафедри вибіркових

дисциплін для 2-го і 3-го курсів для

загально-університетської аудиторії

1.1. Розвиток основних напрямків

наукових досліджень кафедри:  

розвиток наукової школи

термобарогеохімії та металогенії

золоторудних формацій України; 

вивчення перспектив алмазоносності

України; 

вивчення фізичних полів Землі;

моделювання геологічних процесів;

використання геоінформаційних

технологій в геофізиці 

1.2. Участь у конкурсах на фінансування

із держбюджету - 1 проект

Національний 

фонд досліджень

України 

2024 рік

1.3. Участь в тендерах на госпдоговірну

тематику (угода з Укргазвидобування)

2021 рік

1.4. Участь в конкурсах на фінансування

в межах міжнародних програм Горизонт,

Вишеградської ініціативи

2022, 2024 рік

1.5. Отримання індивідуальних грантів

від міжнародних геологічних фондів (2

індивідуальних гранти)

2026 рік

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці

1. Визначення основних напрямів 

наукових досліджень, участь в 

конкурсах на фінансування з 

держбюджету, укладання 

госпдоговорів, отримання грантів 

3. Оприлюднення на сайті кафедри 

навчально-методичного забезпечення 

науково-педагогічних працівників.

5. Оновлення освітніх програм, 

навчальних дисциплін кафедри

2. Планування навчально-методичного 

забезпечення



2.1. Підготовка 2 дисертацій кандидата

наук і 2 дисертацій доктора наук 

2024, 2026 рік

2.2. Підготовка 2 дисертацій наукового

ступеня доктора філософії 

2023, 2025 рік

2.3. Отримання 1 викладачем вченого

звання доцента 

2021 рік

3.1. Публікація кожним викладачем не

менше 1 наукової статті в українських

фахових виданнях

3.2. Публікація кожним викладачем не 

менше 1 наукової статті у періодичних 

виданнях, що включені 

до наукометричних баз 

даних Scopus або Web of Science.

4. Приведення наукових періодичних

видань у відповідність до вимог для

включення у міжнародні

наукометричні бази даних.

4.1. Вісник Львівського університету,

серія геологічна привести до наукових

періодичних видань у відповідність до

вимог для включення у міжнародні

наукометричні бази даних.

2026 рік

5.1. Мінімум 5 наукових семінарів

кафедри в рік

5.2. Підготовка мінімум 1 наукової

студентської роботи щорічно до

Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт

6. Створення та підтримка актуальності

наукових профілів працівників

кафедри у наукометричних базах даних

Scopus, Google Scholar, на плаформах

ResearcherID (Web of Science), ORCID. 

6.1. Контроль наукових профілів

викладачів кафедри на сайті

7.1. Збільшити кількість учасників

освітнього процесу, що братимуть участь

в програмах міжнародної академічної

мобільності (5)

Erasmus+ , DAAD 2021-2026

3. 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.

5. 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

2. Планування підготовки докторів 

філософії і докторів наук через 

аспірантуру і докторантуру, сприяння 

своєчасному захисту дисертацій, 

збільшення кількості працівників з 

науковими ступенями (вченими 

званнями)

Сприяння участі учасників освітнього 

процесу в програмах міжнародної 

академічної мобільності, стажуванню 

наукових і науково-педагогічних 

працівників за кордоном, виконання 

міжнародних проєктів. 

7.



7.2. Залучення представників

закордонних установ до освітнього

процесу й проведення публічних лекцій

(1)

1.1. Популяризація спеціальностей

факультету в соціальних мережах

(Facebook)

1.2. Популяризація спеціальностей

факультету під час проходження

навчальних польових практик
2. Робота порадників академічних груп із

студентами

2.1. Контроль роботи порадників

академічних груп

3.1. Розгляд принципів академічної

доброчесності на семінарах кафедри

3.2. Виконання принципів академічної

доброчесності при розгляді курсових та

кваліфікаційних робіт

4. Співпраця із випускниками кафедри 4.1. Налагодження співпраці з

випускниками кафедри, які працюють в

геологічних організаціях України та

закордоном
5. Налагодження співпраці із

роботодавцями

5.1. Налагодження співпраці із фірмами

та підприємствам Західного регіону

України
6. Забезпечення національно-

патріотичного виховання учасників

освітнього процесу

6.1. Залучення працівників кафедри і

студентів в культурні та виховні заходи

факультету (мандрівки на г.Говерлу,

г.Маківку, г.Парашку та ін.)

1. Конкретні кроки, спрямовані на

представлення кафедри у соціальних

мережах

1.1. Створення профілю кафедри на

Facebook

2. Наповнення актуальною інформацією

веб-сторінки кафедри (включаючи

оприлюднення освітніх програм та їх

компонент, навчальних курсів,

актуальні новини кафедри)

2.1. Оновити і актуалізувати веб-

сторінку кафедри

01.09.2021

3. Персональні веб-сторінки викладачів 3.1. Створення і оновлення веб-сторінок

викладачів кафедри

V. Промоція кафедри

ІV. Соціально-виховна робота 

1. Профорієнтаційна робота.

3. Заходи, спрямовані на дотримання 

академічної доброчесності

Сприяння участі учасників освітнього 

процесу в програмах міжнародної 

академічної мобільності, стажуванню 

наукових і науково-педагогічних 

працівників за кордоном, виконання 

міжнародних проєктів. 

7.


