
ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ І ПАЛЕОНТОЛОГІЇ 

НА 2021 – 2026 РОКИ 

 

Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології (далі кафедра) геологічного факультету 

- це базовий структурний підрозділ геологічного факультету Університету, що провадить освітню, 

методичну та наукову діяльність, забезпечує читання лекцій, проведення лабораторних і практичних 

занять, навчальних, навчально-виробничих практик, проводить наукову і науково-дослідну роботу з 

загальної, регіональної, історичної, структурної, нафтогазової, вугільної геології, геотектоніки, 

стратиграфії, палеонтології, седиментології тощо. 

 

МІСІЯ 

Місією кафедри є поєднання довготривалих традицій, потужних наукових шкіл із сучасними 

інноваційними трендами і підходами до навчання і підготовки соціально-відповідальних 

висококваліфікованих фахівців – носіїв інтелектуального і творчого потенціалу - у царині геології та 

палеонтології, відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції.  

 

НАШІ ЦІННОСТІ:  

- професіоналізм, відповідальність, висока кваліфікація викладачів; 

- командна робота і взаємопідтримка; 

- креативність та інноваційність працівників;  

- індивідуальний підхід і створення сприятливих умов для навчання та розвитку студентів; 

- висока культура поведінки.  

 

ВІЗІЯ 

Кафедра – один із лідерів у сфері підготовки фахівців геологів, що визначає високі стандарти 

якості навчання студентів відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні 

тенденції розвитку технологій, через пропозиції інноваційних освітніх програм із забезпеченням 

повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників. Кафедра гарантує якісне навчання та 

забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями, реалізовує 

наукові дослідження, що стають основою вдосконалення освітніх програм, забезпечує програму 

безперервного професійного вдосконалення на засадах інтеграції освіти, наукових досліджень та 

інновацій, розвиває партнерство з провідними світовими навчальними закладами та науковими 

установами, створює умови для мобільності студентів і викладачів.  

Кафедра – це відкритий, мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоздатний, соціально 

відповідальний структурний підрозділ геологічного факультету, розвиток якої вимагає ефективного, 

прогресивного менеджменту, скерованого на постійне покращення умов праці та навчання, якості 

навчання і розвиток наукових досліджень. 

 

ЦІЛІ: 

 

 Ціль Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені 

ресурси 

Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1. Підвищення показників 

професійних рейтингів 

науково-педагогічних 

працівників (далі НПП) 

згідно з Положенням 

про оцінювання роботи 

та визначення рейтингів 

НПП 

Моніторинг та оцінка роботи всіх 

НПП кафедри (6,5) 

Внутрішні 

ресурси 

Щорічно 

2. Збереження і зростання 

кадрового потенціалу 

кафедри 

Впровадження системи мотивації 

НПП на основі професійного 

рейтингу – всі НПП 

Бухгалтерія 

ЛНУ, внутрішні 

ресурси  

2021-2026, 

щорічно 

3. Організація заходів 

щодо підвищення квалі-

фікації, вдосконалення 

викладацької майстер-

3.1. Стимулювання викладацької 

майстерності: навчання на курсі 

професійного розвитку НПП 

«Вдосконалення викладацької 

ЛНУ, внутрішні 

ресурси 

2021-2026 



ності і проходження ста-

жування, зокрема за 

кордоном, НПП відпо-

відно до вимог норма-

тивних документів Уні-

верситету та вимог 

чинного законодавства  

майстерності» ЛНУ – 2 НПП 

3.2. Підвищення професійної ква-

ліфікації НПП на фахових курсах, 

проходження стажування в про-

відних геологічних організаціях 

України – 2 НПП 

Гологічні орга-

нізації України 

2021-2026 

3.3. Закордонні стажування в гео-

логічних установах – партнерах 

геологічного факультету – 2 НПП 

Закордонні 

установи 

2021-2026  

ІІ. Освітня діяльність 

1. Акредитація освітніх 

програм. Ліцензування.  

1.1.  Підготовка ОП Геологія 

для ОПР бакалавр для внут-

рішнього моніторингу та оцінки і 

складання звіту 

Група забезпе-

чення ОП  

2021-2022 

1.2. Акредитація ОП Геологія 

для ОПР бакалавр 

Група забезпе-

чення ОП  

2023-2024 

1.3. Участь в групах 

забезпечення для акредитації ОП 

Геологія та Геологія нафти і газу 

для ОНР магістр  

НПП  2023-2026 

1.4. Запровадження дистан-

ційної форми навчання для ОПР 

бакалавр ОП Геологія спе-

ціальності 103 Науки про Землю і 

розробка пакету нормативних 

документів для ліцензування 

Група забезпе-

чення ОП 

2021-2026 

2. Планування розвитку 

навчально-методичного 

забезпечення 

2.1. Удосконалення навчально-

методичного забезпечення для 

впровадження сучасних дистан-

ційних технологій: Blended lear-

ning (змішане навчання), E-

learning (електронне навчання), 

Flipped classroom (перевернуті 

класи)  

Внутрішні 

ресурси 

2021-2026 

2.2. Розробка і атестування 9 

електронних курсів  

Внутрішні 

ресурси 

2021-2026 

2.5. 2.3. Підготовка і видання 2 

навчальних посібників і 

підручників.  

Внутрішні 

ресурси 

2021-2026 

2.6. 2.4. Оновлення дидактичного 

матеріалу – комплекту демон-

страційних карт, навчальних ко-

лекцій кам’яного матеріалу тощо 

Внутрішні 

ресурси 

Періодично 

3. 2.5. Якісне оновлення навчальних 

матеріалів на платформі Moodle і  

Внутрішні 

ресурси 

2021-2026 

4. 2.6. Створення власного відео 

кон-тенту і медіатеки 

Внутрішні 

ресурси, ЛНУ 

2021-2026 

3 Запровадження викладу 

курсів англійською мо-

вою для магістерських 

програм 

5. 2 курси для ОП Геологія ОПР 

Магістр 

Внутрішні 

ресурси 

2021-2026 

4. Оновлення освітніх 

програм, навчальних 

дисциплін кафедри  

4.1. Оновлення робочих програм і 

силабусів навчальних дисциплін 

згідно світових тенденцій, за ре-

зультатами опитування студентів 

щодо якості освітніх програм і на 

вимогу стейкхолдерів – всі курси 

Внутрішні 

ресурси 

Щорічно 

4.2. Уведення в навчальний про-

цес нових курсів – 3 дисципліни 

Група забезпе-

чення ОП 

2022-2026 



(Прикладна стратиграфія, Аналіз 

осадових басейнів, Геотуристичні 

об’єкти Львівщини тощо) 

5. Підготовка вибіркових 

дисциплін 

5.1. Удосконалення навчально-

методичного забезпечення вибір-

кових дисциплін професійного 

спрямування 

Група забезпе-

чення ОП 

2021-2026 

5.2. Впровадження в навчальний 

процес нових вибіркових дис.-

циплін загально університет-

ського вибору – 3 курси 

НПП кафедри 2021-2026 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

1 Визначення основних 

напрямів наукових до-

сліджень, участь в 

конкурсах на фінансу-

вання з держбюджету, 

укладання госпдогово-

рів, отримання грантів. 

1.1. Розвиток таких наукових 

напрямів, як: нафтогазовугільний, 

геотуристичний, мікропалеонто-

логічний; палеонтологія і стра-

тиграфія, геологія Карпат, геоло-

гія докембрію та фанерозою, 

дослідження кам’яного матеріалу 

будівель тощо. 

НПП кафедри 2021-2026 

1.2. Підготовка запитів і 

участь у конкурсах на фінан-

сування з фонду національних 

досліджень України  2 запити 

Робоча група з 

НПП кафедри 

2021-2026 

1.3. Налагодження тісної 

співпраці з підприємницьким 

сектором для успішної реалізації 

госпдоговірних тем – 2 теми 

Робоча група з 

НПП кафедри 

2021-2026 

1.4.  Подання матеріалів для 

отримання особистих і колек-

тивних грантів – 3 гранти 

НПП 2021-2026 

2 Планування підготовки 

докторів філософії і 

докторів наук через ас-

пірантуру і докторанту-

ру, сприяння своє час-

ному захисту дисертацій 

2.1. Захист працівниками та 

аспірантами кафедри двох канди-

датських та однієї докторської 

дисертації. 

Наукові 

керівники 

здобувачів 

2021-2026 

2.2. Сприяння своєчасному захис-

ту дисертацій 

Наукові керів-

ники здобувачів 

2021-2026 

3 Публікаційна активність 

та підвищення відпо-

відних стандартів, збіль-

шення кількості НПП, 

які мають не менше 

п’яти наукових публі-

кацій у періодичних 

виданнях, що включені 

до наукометричних баз 

даних Scopus або Web of 

Science 

3.1. Підвищити публікаційну 

активність у фахових виданнях 

України – 25 статей 

НПП 2021-2026 

3.2. Збільшити кількість НПП, які 

мають не менше п’яти наукових 

публікацій у періодичних 

виданнях, що включені до 

наукометричних баз даних Scopus 

або Web of Science, до 3 НПП 

НПП кафедри 2021-2026 

4 Підготовка до друку мо-

нографій 

Підготовка до друку 2 

монографій 

НПП кафедри 2022-2026 

5 Приведення наукових 

періодичних видань у 

відповідність до вимог 

для включення у між-

народні наукометричні 

бази даних. 

5.1. Ревіталізація «Палеонтоло-

гічного збірника»: оформлення 

сайту видання, внесення до 

видання до бази Coursera 

НПП кафедри 2021 

5.2. Підготовка пакету доку-

ментів щодо внесення «Палеон-

тологічного збірника» до переліку 

фахових видань України 

НПП кафедри 2021-2022 



5.3. Приведення «Палеонтоло-

гічного збірника» у відповідність 

до вимог для включення у 

міжнародні наукометричні бази 

даних 

НПП кафедри 2022-2026 

6 Планування проведення 

наукових семінарів, 

зокрема з залученням 

закордонних партнерів, 

розвиток титульних 

конференцій. Залучення 

студентів до наукової 

роботи, участі у 

Міжнародних студент-

ських олімпіадах, Всеук-

раїнській студентській 

олімпіаді, Всеукраїн-

ському конкурсі студен-

тських наукових робіт.  

6.1. Проведення сумісних науко-

вих семінарів з провідними 

спеціалістами галузі України та 

закордонних партнерів – один 

семінар на рік 

Внутрішні 

ресурси, 

стейкхолдери 

2022-2026 

6.2. Щорічне проведення Все-

української науково-практичної 

конференції «Проблеми геології 

фанерозою» – авторитетного та 

відомого заходу в геологічних 

наукових колах України – 

загалом 5 конференцій 

Внутрішні 

ресурси 

Щорічно 

6.3. Залучення студентів до 

наукової роботи, участі у Між-

народних студентських олімпіа-

дах, Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, Всеукраїнському кон-

курсі студентських наукових 

робіт – 3 студенти 

Наукові 

керівники 

Періодично 

7 Підтримка актуальності 

наукових профілів НПП 

кафедри у наукомет-

ричних базах даних Sco-

pus, Google Scholar, на 

плаформах ResearcherID 

(Web of Science), 

ORCID. 

Моніторинг наукових профілів 

НПП 

Внутішні 

ресурси 

періодично 

8 Сприяння участі учас-

ників освітнього проце-

су в програмах міжна-

родної академічної мо-

більності, стажуванню 

НПП за кордоном, вико-

нання міжнародних 

проєктів. 

Залучення студентів і викладачів 

до участі в програмі академічних 

обмінів ERASMUS+ 2 НПП і 3 

студенти 

Внутрішні ре-

сурси, відділи 

ЛНУ 

2021-2026 

9 Створення належних 

умов для збереження, 

оп-рацювання та попу-

ляризації експозицій Па-

леонтологічного музею 

9.1. Оцифрування каталогів 

музейних експонатів 

Працівники 

музею, НПП 

кафедри 

2021-2026 

9.2. Внесення колекції Палеон-

тологічного музею до переліку 

наукових об’єктів, що мають 

статус національного надбання 

Працівники 

музею, НПП 

кафедри 

2021-2026 

ІV. Соціально-виховна робота 

1. Профорієнтаційна 

робота 

1.1. Популяризація геології та 

палеонтології завдяки інтенси-

фікації роботи Палеонтоло-

гічного музею – проведення в 

ньому тематичних виставок, 

екскурсій, відео екскурсій,  

природоохоронних акцій тощо. 

Працівники му-

зею і кафедри 

2021-2026, 

періодично 



1.2. Активна участь в 

профорієнтаційних заходах 

університету: проведення Днів 

абітурієнта, Днів відкритих 

дверей, майстер-класів, зустрічей 

з відомими випускниками, дружні 

візити в опорні школи Західної 

України, проведення онлайн 

зустрічей з абітурієнтами. 

НПП 2021-2026, 

періодично 

1.3. Збільшення участі студен-

тів у профорієнтаційній роботі 

 2021-2026, 

періодично 

2. Заходи, спрямовані на 

дотримання академічної 

доброчесності 

2.1. Формування нової культури 

ставлення до інтелектуальної 

власності, розвиток системи 

запобігання плагіату. 

Внутрішні 

ресурси, відділи 

ЛНУ 

2021-2026, 

періодично 

2.2. Запровадження чітких і 

зрозумілих критеріїв оцінювання 

здобувачів і валідних методів 

контролю знань студентів.  

Внутрішні 

ресурси 

2021-2026, 

періодично 

2.3. Формування індивіду-

альних освітніх траєкторій 

здобувачів через запровадження 

чітких і зрозумілих процедур 

вибору навчальних дисциплін 

Внутрішні 

ресурси  

2021-2026, 

періодично 

3. Співпраця із випуск-

никами кафедри 

Підтримка контактів з 

випускниками і збір інформації 

щодо їхнього кар’єрного шляху 

НПП Періодично 

за потреби 

4. Налагодження співпраці 

із роботодавцями 

Організація зустрічей з стейк-

холдерами для обговорення ОП; 

сумісне проведення наукових 

семінарів; виступи стейкхолдерів 

у профорієнтаційних заходах. 

НПП, стейкхол-

дери 

Раз на рік 

5. Забезпечення національ-

но-патріотичного вихо-

вання учасників освіт-

нього процесу 

 

 

НПП Періодично 

V. Промоція кафедри 

1. Конкретні кроки, спря-

мовані на представлення 

кафедри у соціальних 

мережах 

Застосування методики агресив-

ного маркетингу в просуванні 

кафедри, геології та палеонтології 

на різних площадках: в соціаль-

них мережах, ЗМІ, цільових 

онлайн і офлайн форумах. 

Забезпечення успішного функціо-

нування сторінок кафедри, Па-

леонтологічного музею у фейс-

буці та інстаграмі. Поширення 

інформації про життя кафедри в 

соціальних мережах в группах, на 

сторінці кафедри і працівників 

Внутрішні 

ресурси 

Періодично 

2. Наповнення актуальною 

інформацією веб-сторін-

ки кафедри  

Модернізація веб-сторінки кафед-

ри  

НПП 2021 

Наповнення актуальною інфор-

мацією про особливості організа-

ції навчального процесу, струк-

туру ОП, актуальні новини 

кафедри тощо 

НПП Періодично 

3. Персональні веб-сторін-

ки викладачів  

Удосконалення персональних 

сторінок НПП 

НПП 2021-2022 



VІ. Робота з покращення матеріально-технічної бази та покращення умов праці і навчання 

1. Покращення матеріаль-

но-технічної бази кафед-

ри 

1.1. Виконання ремонту в 

аудиторіях, Палеонтологічному 

музеї і службових приміщеннях 

кафедри 

Відповідні 

служби ЛНУ 

2021-2026 

1.2. Оновлення матеріально-

технічного забезпечення кафедри 

– придбання комп’ютерів, серти-

фікованих програмних продуктів, 

мікроскопів, лабораторного обла-

днання, оновлення картографіч-

ного матеріалу тощо. 

 2021-2026 

 

 

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ І ПАЛЕОНТОЛОГІЇ 

НА 2021 – 2026 РОКИ 

заслухано та обговорено на засіданні кафедри  

загальної та історичної геології і палеонтології 

13.05.2021 р., протокол № 5/21; 

на Вченій раді геологічного факультету 

18.05.2021 р., протокол № 73/5 

 

 
В. о. завідувача кафедри  

загальної та історичної геології і палеонтології, 

доцент 

  

 

Іваніна А. В. 
 


