
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36769 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 103 Науки про Землю

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості

 
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36769

Назва ОП Науки про Землю

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 103 Науки про Землю

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 

Форми здобуття освіти на ОП заочна, очна денна, очна вечірня

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

географічний факультет, геологічний факультет

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів; Кафедра 
французької мови; Кафедра філософії; Кафедра психології; Кафедра 
економіки підприємства; Кафедра загальної педагогіки та педагогіки 
вищої школи; Кафедра математичного моделювання соціально-
економічних процесів;

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

79000, м. Львів, вул. Університетська 1
79000, м. Львів, вул. Дорошенка 41
79000, м. Львів, вул. Грушевського 4

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 101207

ПІБ гаранта ОП Шаблій Олег Іванович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

oleh.shabliy@lnu.edu.ua
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Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-778-06-90

Додатковий телефон гаранта ОП +38(032)-239-47-22

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма (ОНП) зі спеціальності 103 – “Науки про Землю” для підготовки фахівців 3-го освітньо-
наукового рівня започаткована у Львівському національному університеті імені Івана Франка введена в дію наказом 
Ректора (№ 25/5 від 25 травня 2016 р.). У цьому ж році Львівський університет ліцензував відповідну спеціальність – 
ліцензійний обсяг – 25 аспірантів. До підготовки фахівців цього рівня залучено науково-педагогічних працівників 
географічного і геологічного факультетів, а також деяких інших структурних підрозділів Університету. ОНП 
включає в себе 9 вибіркових спеціалізацій.
Набір на ОНП проводять на базі освітнього рівня “Магістра”, “Спеціаліста”. Вступають на навчання на конкурсній 
основі, за результатами 3-х іспитів (філософія, іноземна мова, іспит зі спеціальності). ОНП зорієнтована на термін 
навчання 4 роки і відповідно до вимог розрахована на 40 кредитів ЄКТС. На цей час освітній рівень здобувають 33 
аспіранти. 
У структурі ОНП представлено блок нормативних дисциплін та дисципліни вільного вибору аспіранта, до яких 
відносять як дисципліни глибинного знання зі спеціальності, так і загальнонаукових компетентностей.
Для забезпечення освітньо-наукового процесу наявні лекційні аудиторії, які обладнані проекторами та 
мультимедійним обладнанням для проведення лекційних, семінарських та практичних занять; дві наукові-дослідні 
лабораторії; дев’ять навчальних лабораторій; стаціонари Університету.
ОНП розроблено робочою групою у складі д. геогр. н., проф. О. Шаблія; д. геогр. н., проф. А. Мельника; д. геогр. н., 
проф. С. Позняка; д. геол. н., проф. М. Павлуня; д. геол.-міне. н., проф. Матковського О. І. у співпраці зі академічною 
спільнотою, роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Освітня програма розглянута та схвалена науково-
методичною радою, затверджена Вченою Радою географічного та геологічного факультетів (протокол № 4 від 10 
травня 2016 р.) та Вченою радою Університету (протокол № 25/5 від 25 травня 2016 р.).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2019 - 2020 11 10 1 0 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 10 10 0 0 0 0 0

3 курс 2017 - 2018 8 7 0 1 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 4 3 0 1 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 10418 Геологія
17099 Географія
22731 Грунтознавство та експертна оцінка земель
29262 Геологія. Комп'ютерні технології в науках про Землю

другий (магістерський) рівень 9839 Географія
9842 Геохімія та мінералогія
17068 Геологія нафти і газу
17625 Геологія
22986 Інженерна геологія та гідрогеологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36769 Науки про Землю

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243
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Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП 103-Науки про Землю.pdf JV+PUfZQ9ZRVw5ZalWwcAZynE6bvcBd3i1IIHX8Gv2U=

Навчальний план за ОП Навчальний план 103-Науки про 
Землю очна.pdf

s8qIr3bfSJtub+e6CbQZjIKmIwJh5pdYCkjTSXoVGRw=

Навчальний план за ОП Навчальний план 103-Науки про 
Землю заочна.pdf

czWGJLOTccJSgjZs0zcMCnA2nifJo8p358Bj1QVG3PY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист ПЗ Розточчя.pdf 7pDIn99jCrnK4G6h8bw0T0S7ODjJSbehFuAOqfT5D/w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист Яворівський НПП.pdf mosP3YJB2vJOwEnFq4iZPKT65Amq+5NaVD7fuPZUsg4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист БУВР.pdf 8+/bL9bLXU2W1eTo2D9FmeEUEh8S7xmH0JoiJhRWY/0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основною ціллю ОНП є забезпечити підготовку наукових та науково-педагогічних фахівців за спеціальністю 103 
“Науки про Землю”.
Визначена ціль підготовки доктора філософії реалізовується через розвиток загальних і фахових компетентностей 
для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної 
роботи та наукового консультування в процесі дослідження геосфер та їхніх компонентів, а також у процесі 
здійснення науково-педагогічної діяльності.
Особливістю ОНП є:
• Залучення до підготовки фахівців з двох факультетів;
• Широкий спектр вибіркових дисциплін зі спеціалізації за вибором аспіранта;
• Потужна матеріально-технічна база для забезпечення наукової роботи (наково-дослідні лабораторії, стаціонари, 
значна приладна база);
• Проходження практики на базі різних наукових установ;
• Наявність педагогічної складової.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОНП зі спеціальності 103 “Науки про Землю” відповідає місії, стратегічним цілям ЛНУ ім. І. Франка. Згідно місії 
Університету ОНП реалізує освітні і наукові стандарти; формує особистість – носія інноваційного та наукового 
потенціалу; провадить наукові дослідження, які потребує регіон, країна і світ.
Цілі освітньої програми розглянуто крізь призму Стратегії Львівського національного університету 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf):
• “Забезпечення високої якості навчального процесу”:
Викладання навчальних дисциплін проводиться на високому рівні відповідно до світових стандартів. Читання 
навчальних дисциплін забезпечують 10 професорів, д.н;
2 професори, к.н.; 1 доцент, д.н.; 8 доцентів, к.н.
• “Досягнення найвищих світових стандартів та глобалізація наукових досліджень”:
Участь аспірантів у міжнародних проектах та програмах; відповідністю навчальних програм європейським та 
світовим стандартам.
Високий рівень навчальної та наукової роботи: 4 лекційні аудиторії, обладнані мультимедійним обладнанням; 2 
наукові-дослідні та 9 навчальних лабораторій, 4 стаціонари.
• “Поглиблення інтеграції університету у світовий освітній та науковий простір”.
Академічна мобільність аспірантів у рамках програми ЄС Еразмус+ та на основі двосторонніх договорів між 
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Університетом та ЗВО країн-партнерів. На основі договорів між Університетом та ЗВО України.
• “Посилення ролі університету в суспільстві”:
Забезпечення розвитку високої культури, формування естетичних потреб і почуттів та сприяння повноцінному 
розвитку молоді.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси та пропозиції здобувачів освітнього рівня  враховувалися під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОНП, а саме: шляхом періодичного опитування здобувачів освіти. Також, враховувалися 
пропозиції випускників суміжних спеціальностей.
Одним з головних структурних підрозділів ЛНУ, де здійснюється опитування та аналіз зацікавлених сторін є центр 
моніторингу (http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/). Основними 
завданнями Центру є проведення за дорученням Ректорату і Вченої ради Університету моніторингу думки 
викладачів, співробітників та студентів щодо складників та форм навчального процесу, науково-дослідної роботи та 
ін.
Випускників залучають до формування ОНП через обмін досвідом на тренінгах та зустрічах
ОНП затверджують на вчених радах факультету і Університету у складі яких є представники від осіб які навчаються.

- роботодавці

Роботодавці залучаються до обговорення як ОНП в цілому, так і до наповненості освітніх компонентів. 
Географічний та геологічний факультети ведуть спілкування з представниками організацій, які залучені до 
відповідної сфери, щодо врахування сучасних тенденцій розвитку цієї галузі в навчальному процесі.
Сюди належать дирекції НПП “Медобори”, Карпатський, Яворівський, природних заповідників Розточчя, та інших 
природоохоронних установ, гідрометслужби, геолого-розвідувальні установи, екологічні організації, 
сільськогосподарські організації та ін. Зазначимо, частина наукових керівників аспірантів є дійсними членами 
наукових та інших рад при цих установах, що забезпечує вільний доступ до діалогу.

- академічна спільнота

Академічна спільнота залучається до обговорення ОНП. Їхні інтереси та пропозиції подаються та обговорюються на 
кафедрах, науково-методичних семінарах географічного та геологічного факультетів. Відповідні пропозиції вносять 
у протоколи засідань кафедр та Вчених рад.
Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОНП на Методичних радах 
факультетів.

- інші стейкхолдери

Іншими стейкхолдерами є громадські організації, товариства, науково-дослідні установи. Викладачі факультетів є 
активними членами таких структур та доносять їх думку, щодо розвитку спеціальності Науки про землю при 
вдосконаленні ОНП. Сюди належить Українське географічне товариство (УГТ) та ін.
Також будь хто з зацікавлених осіб може звернутися на електронні скриньки деканатів, чи повідомити свої 
пропозиції на офіційних сторінках факультетів у соціальних мережах.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Дослідження у рамках спеціальності науки про Землю за період діяльності ОНП визначались як пріоритетні 
напрямки дослідження науки і техніки України.
На сучасному етапі формування наукових знань та прикладних досліджень ця галузь є надзвичайно важливою. У 
контексті поділу держави на об’єднані територіальні громади згідно законодавства у адміністраціях повинні бути 
спеціалісти з ландшафтознавства, землезнавці гідрологи, екологи та багато інших експертів, яких готують саме за 
відповідною ОНП.
Це ж стосується розвитку екологічної складової вивчення на регіональному рівні, а саме дослідження забруднення 
повітря, води та ін; забезпечення діяльності людини у рамках сталого розвитку регіону; збереження унікальних 
ландшафтних комплексів, біорізноманіття тощо.
Пріоритетними дослідженнями визначається і геологічна галузь, яка входить як до наукової так і до промислової 
складових, забезпечує енергетичну, металургійну та інші види діяльності.
Важливо зазначити, що у ОНП виокремлено освітні компоненти, які забезпечують набуття умінь та навичок 
використання сучасних геоінформаційних технологій, створення цифрових моделей, формування баз геоданих. Ці 
позиції забезпечені як кваліфікованими викладачами, залученими працівниками фірм відповідної галузі, 
обладнанням. Так на географічний факультет закуплено безпілотний знімальний комплекс Megadrone.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Цілі ОНП визначаються значним природно-ресурсним потенціалом Західного регіону України. Різноманітність 
природних умов призводить до значної унікальності природних комплексів, що обумовлює пріоритетність їх 
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вивчення на рівні геосфер. Такий підхід забезпечує спеціальність науки про Землю.
Формування цілей та програмних результатів навчання виходить з того, що:
- існує потреба у нових технологіях видобутку корисних копалин; проведення оцінки  запасів мінеральних ресурсів з 
використанням сучасних методів. В межах Західного регіону України знаходиться ціла низка родовищ вугілля, 
законсервована значна кількість газових свердловин, які слід переоцінити з врахуванням сучасних методів 
геологорозвідки.
- значна ландшафтна різноманітність зобов’язує у викликах нової епохи вивчати, зберігати, охороняти природні 
виділи. Зберігати біотичне та абіотичне різноманіття, формувати екологічні коридори для забезпечення 
життєдіяльності живих організмів у мовах господарського освоєнні територій.
- особливу увагу слід приділяти педосфері, яка за своєю суттю визначає економічний, природно-ресурсний 
потенціали. Важливим є у уміння проведення різноманітних аналізів ґрунтів, вивчати їх бонітет, картувати.
Ці та значна кількість інших позицій визначають відповідність галузі вивчення регіональному територіальному 
контексту.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Формування цілей та програмних результатів навчання ОНП розроблено за результатами аналізу низки ОНП 
вітчизняних аналогічних програм та враховано їх досвід.
Формулюючи цілі ОНП для освітнього рівня доктор філософії враховано досвід таких ЗВО:
• Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
• Національного університету “Дніпровська політехніка”;
• Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
• Одеського національного екологічного університету;
• Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На час формування звіту про смамооцінювання ОНП з підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня зі 
спеціальності 103 – “Науки про Землю” стандарт вищої освіти за цією спеціальністю відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

На момент розробки ОНП стандарт вищої освіти підготовки доктора філософії спеціальності 103 “Науки про Землю” 
був відсутній. Проте, при розробці освітньо-наукової програми керувалися Національною рамкою кваліфікацій 
(НРК). Зокрема, в ОНП визначено програмні результати передбачені в проєкті стандарту.
Згідно НРК головно вимагаються наступні компетентності: здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у 
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Результати навчання досягаються в рамках освітніх 
компонентів, що зазначені в ОНП і досягаються шляхом внесення до робочих програм навчальних дисциплін для 
відповідних компетенцій та практичних результатів навчання, а також додатковими компетенціями і практичними 
результатами навчання.
Процес створення матриць відповідностей названих результатів та навчальних дисциплін пройшли ітерації на 
методичних семінарах геологічного та географічного факультетів.
Досягненню результатів навчання, сприяє проведення опитувань здобувачів з приводу їх побажань щодо введення 
нових курсів та оцінки якості викладання дисциплін. Дисципліни вільного вибору здобувачів професійної 
підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначають характер 
майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам, дозволяють 
здійснювати впровадження вибіркових спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування 
компетенцій та практичних результатів навчання здобувача відповідно до вимог ринку праці.
Зокрема, це реалізовується через закладені в ОНП такі програмні результати: РН6. Уміти проводити критичний 
аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей; РН7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 
дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань; 
РН10. Проводити професійну інтерпретацію отриманих матеріалів на основі сучасного програмного забезпечення з 
використанням існуючих теоретичних моделей, створювати власні об’єкт-теорії; РН16. Здійснювати організацію 
польових і лабораторних досліджень відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
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вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОНП за своїм змістом відповідає предметній області галузі знань “Природничі науки”. Відповідно до спеціальності 
“Науки про Землю” у ОНП для забезпечення здійснення професійної підготовки фахівців. Відповідно до предметної 
області у ОНП сформовано та представлено ряд фахових компетентностей.
Кожен з компонентів освітньої програми входить в предметну область спеціальності та забезпечує відповідні 
результати навчання.
Загальні положення про науки про Землю, базові знання та уміння надаються у блоці нормативних дисциплін, які 
надають глибинні знання зі спеціальності (сучасні тенденції розвитку географії та геології, науковий семінар); 
загальнонаукові компетентності (філософія); мовні компетентності (іноземна мова за фаховим спрямуванням).
Характерною для ОНП є забезпечення глибинних знань зі спеціальності, які забезпечуються дисциплінами вільного 
вибору аспіранта (загалом ця складова представлена 30-ма предметами на вибір). Так для поглиблення знань про 
ландшафтну оболонку вивчають теоретичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії 
ландшафтів; функціонування, динаміку та еволюцію ландшафтів, прикладне ландшафтознавство. Вивчення 
літосфери представлене актуальними проблемами геоморфології і палеогеографії, прикладною геоморфологією, 
палеогеографією.
Допоміжною складовою у рамках відповідності змісту ОНП предметній області є блок вибіркових компонентів, які 
забезпечують розуміння діяльності аспіранта, як науковця. Сюди відносять методологію підготовки наукової 
публікації, інформаційні технології та програмування, інтелектуальну власність.
Оскільки ОНП орієнтована і на результати навчання пов’язані з отриманням умінь і навичок викладацької 
діяльності, та передбачено забезпечення універсальних навичок через педагогічну практику.
В процесі викладання освітніх компонентів професорсько-викладацький склад використовує різноманітні методи, 
методики та технології, якими в результаті повинен оволодіти аспірант. У силабусах вище зазначених дисциплін, що 
містяться у додатку, окреслено мета кожної дисципліни і що здобувачі освітнього рівня повинні знати та вміти в 
результаті прослуховування курсу. Цим ще раз підтверджується відповідність освітніх компонентів ОНП об’єкту, 
теоретичному змісту предметної області, методам, методикам та технології.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Аспіранти формують індивідуальну освітню траєкторію через вибір теми наукового дослідження; вибір навчальних 
дисциплін; зовнішню мобільність (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії висвітлено в таких документах:
“Положенні про організацію освітнього процесу”
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf)
“Тимчасовому положенні про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) та ін.
Згідно навчального плану спеціальності 103 “Науки про Землю” аспірантам надана можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії, що проявляється через використання процедури академічної мобільності, 
вибору дисциплін (як з блоку глибинних знань зі спеціальності – 30 дисциплін, так і з блоку загальнонаукових 
компетентностей – 7 дисциплін), напрямків досліджень. 
Аспірант також індивідуально обирає тематику наукової роботи, відповідно й кінцеву мету дослідження. Визначає 
прийнятні для дослідження термінологічний апарат, методи провадження наукової роботи, які аргументує у своїй 
діяльності.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін в університеті регламентовано “Тимчасового положення про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) та “Тимчасовим положенням 
про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). 
Положення містить основні вимоги щодо здійснення здобувачами права вибору відповідно до пункту 15 частина 
першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.14 року.
Аспіранти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною ОНП, в обсязі, що 
становить не менше 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС. Аналізована ОНП розрахована на 40 кредитів ЄКТС, 
з яких 18 кредитів виділено на цикл вибіркових дисциплін, що становить 45 % від загальної кількості 
(http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/2019_NAVCH_PLAN_ochna_2016_pererob.xls). 
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Дисципліни вільного вибору аспірантів зорієнтовані на забезпечення їх освітніх, наукових, дослідницьких та 
культурних потреб. Вибір цих дисциплін аспірант здійснює індивідуально, з урахуванням власних потреб та 
інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. Попередньо на факультетах організовуються обговорення та 
інформаційні кампанії для здобувачів освітнього рівня: у заздалегідь узгоджений з аспірантами час професорсько-
викладацький склад висвітлює основні положення кожного курсу з дисциплін вільного вибору.
У порядку реалізації прав вільного вибору запис на навчальні дисципліни проводять тільки на ті вибіркові 
дисципліни, які є в межах навчальних планів відповідного освітнього рівня. Заповнені заяви на вивчення 
навчальних дисциплін вільного вибору залишають у відділі аспірантури і докторантури ЗВО.
Для вибору здобувачам представлено 2 блоки дисциплін: блок глибинних знань зі спеціальності – 30 дисциплін та 
блок загальнонаукових компетентностей – 7 дисциплін. З кожного блоку здобувачі обирають по 3 дисципліни, вага 
кожної з яких – 3 кредити ЄКТС.
Після погодження дисциплін здобувачам вносять їх до індивідуального навчального плану аспіранта.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Порядок та форма проходження педагогічної практики регламентується відповідним “Положенням про педагогічну 
практику аспірантів ЛНУ імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf).
Освітньо-наукова програма передбачає педагогічну практику обсягом 4 кредити ЄКТС. Здобувачі освіти мають 
нагоду отримувати навички педагогічної майстерності через проведення практичних занять зі студентами у 
присутності викладачів, зокрема викладачів з педагогічною освітою.
Крім того, підготовка дисертаційної роботи доктора філософії спонукує здобувача у супроводі наукового керівника 
(консультанта) здійснювати практичні дослідження як у приміщеннях хімічних лабораторій так і безпосередньо 
відвідуючи об’єкти наукового дослідження у вільний від навчання час. Це одна з головних складових природничих 
наук, яка надає практичну підготовку діяльності у польових умовах.
Ще одним блоком практичної підготовки є формування компетентностей та результатів навчання відповідно до 
умінь та навичок використовувати геоінформаційні технології, формувати бази геоданих та ін.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Особлива увага у навчальному процесі надається розвитку у аспірантів таких соціальних навиків як комунікація, 
нетворкінг, креативність, ерудованість, проведення переговорів, здатність логічно мислити й управляти часом, 
командоутворення та робота в команді, особистісний розвиток та ін. Такі важливі навики розвиваються в процесі 
виконання практичних та індивідуально-навчальних завдань з навчальних дисциплін.
Ні навики забезпечують ряд навчальних дисциплін, таких як “Філософія”, “Психологія вищої школи”, “Інновації та 
підприємництво” та ін. 
У ряді цих дисциплін в навчальному процесі застосовуються ситуаційні вправи, ділові ігри, практичні роботи, 
семінарські заняття та ситуації для обговорення. Такі форми та методи навчання дають змогу вдосконалювати 
комунікативні якості аспірантів, набувати лідерських якостей та менеджменту інформації, брати на себе 
відповідальність, навчають працювати в команді та розвивають вміння вирішувати конфлікти, що є часто 
результатом командної роботи.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт ОНП на третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальності 103 “Науки про Землю” на цей 
час відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОНП із фактичним навантаженням аспірантів регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
Загалом ОНП розрахована на 40 кредитів ЄКТС – 1200 год., 45 % з яких відводиться на аудиторну роботу здобувача 
(http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/2019_NAVCH_PLAN_ochna_2016_pererob.xls). 
У нормативній складові (22 кредити ЄКТС) співвідношення годин аудиторних та самостійної роботи співвідноситься 
як 300/360. Дисципліни викладаються переважно на 1 році навчання, що у часовому еквіваленті становить 4 пари 
на тиждень. Зазначимо, що серед нормативної складової 4 кредити ЄКТС виокремлено на педагогічну практику 
здобувачів.
Вибірковий блок має 18 кредитів – 540 год. З цього обсягу близько 45 % – аудиторні заняття, решта – самостійна 
роботу. За такого розрахунку, у залежності від семестру кількість аудиторних годин варіюється від 1 до 8 на тиждень. 
З третього року навчання аспіранти і рамках навчання працюють лише на наукових семінарах, що дає можливість 
підготовлено приступити до виконання дослідницької роботи.
Такий розподіл кредитів та годин є логічним, оскільки він дає можливість першочергово вивчити відповідні 
дисципліни, провести аналіз теоретичної та методичної складової вивчення відповідної галузевої проблематики, 
після чого приступити до власних наукових досліджень, одержання та опрацювання отриманих результатів.
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Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За даною ОНП не передбачено підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, але розроблення 
механізмів використання елементів дуальної освіти на ОНП є перспективним напрямком розвитку програми.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf
https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Умови прийому до аспірантури регулюються правилами прийому до Львівського національного університету імені 
Івана Франка, зокрема, Додатком 10 – Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного 
університету імені Івана Франка у 2020 році (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf).
Особливістю вступу на ОНП є обсяг дисциплін, які потребують різнопланової освітньої підготовки. Так для вступу на 
1 рік навчання необхідно скласти іспити з таких дисциплін: філософія, іноземна мова, іспит зі спеціальності. 
Зазначимо, що за умови коли претендент на здобуття освітнього рівня отримав за іспит зі спеціальності задовільну 
оцінку, його кандидатура автоматично знімається з конкурсного відбору на навчання. інші здобувачі вступають на 
вакантні місця, гарантовані ліцензійним обсягом відповідно до рейтингу сформованого на базі оцінок по зданих 
іспитах.
Відтак, такий перелік конкурсних предметів допомагає провести якісний відбір претендентів, які потенційно готові 
навчатись за даною освітньо-науковою програмою.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентовано “Положенням про визнання та 
перезарахування результатів навчання, учасників академічної мобільності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf) та 
“Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)
Вченою Радою Університету ухвалено “Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті ім. І. Франка”. (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
Також розглянуто та затверджено Вченою Радою Університету “Положення про порядок визнання здобутих в 
іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту Львівським національним університетом імені 
Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Упродовж терміну дії ОНП на виникало прецедентів визнання/невизнання результатів навчання отриманих у інших 
ЗВО.
Зазначимо єдине, що випускники інших ЗВО безперешкодно вступають в Університет на основі виданих їм 
документів. На географічному факультеті здобувають освітній рівень доктора філософії випускники 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
введене в дію Наказом № 0-65 від 21.06.2018 року. С. 18. (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf).
“Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf);
“Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка”. (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf);
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“Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час дії ОНП не виникало прецедентів визнання/невизнання результатів навчання отриманих у неформальний 
освіті.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно “Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії у ЛНУ ім. І. Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf) освітній 
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні 
заходи.
Комплексне використання цих форм дозволяє досягнути програмних результатів. Відбувається поєднання 
теоретичного матеріалу з можливістю його використання та закріплення у практичній складовій. Значну роль 
відіграють консультації з викладачами, що сприяє розвитку уявлень про наукову роботу та дає практичні 
результати.
Формою навчання є педагогічна практика, що дозволяє проявити аспіранту індивідуальний підхід, забезпечує 
програмні результати щодо набуття здатності аналізувати педагогічну та психологічну діяльність у вищій школі, 
набувати досвід у веденні практичних, семінарських чи лабораторних занять, практик студентів. Важливе значення 
приділяється самостійній роботі.
В методологічному апараті досягнення програмних результатів використовуються типові методи навчання такі як 
мотивації освітньо-наукової діяльності, аудіовізуальні, діалогу, аналізу і синтезу та ін. Застосовують й нові методи: 
моделювання ситуацій, інформаційно-комп’ютерні, дискусії із запрошенням фахівців, робота у малих групах, що 
формує навики комунікативного менеджменту в практичній діяльності.
Для дисциплін ОНП розроблені силабуси:
https://geology.lnu.edu.ua/sylabusy;
https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Аспірантам забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних і інших матеріалів, що 
застосовуються у навчальному процесі. Навчальні матеріали знаходяться у локальній мережі Університету, до яких 
спіранти мають вільний доступ. В рамках студентоцентрованого підходу в університеті діє система дистанційного 
навчання Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php). В Університеті ефективно діє наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf) що зокрема сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності 
аспірантів.
Періодично проводиться опитування аспірантів, щодо якості навчання та кваліфікації викладачів, що 
регламентується “Положенням про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Опитування 
здійснюється центром моніторингу ЛНУ.
Згідно результатів зміст ОНП в середньому влаштовує 65-70% респондентів, не влаштовує – 10-15%. Це ж стосується 
професіоналізму викладачів, що апитані аспіранти вважають важливим на 100%. Що ж стосується практики, то 
респондентів по усіх пунктах висвітлених у анкетах практика влаштовує на 65%, не влаштовує – 15-20%. Хоча значна 
частина опитанихвважає цей критерій не важливим – близько 30 відсотків.
Загалом 55 % респондентів повторили б свій вибір вступу на ОНП і для 80 % аспірантів очікування щодо навчання 
збіглися з тим що вони отримують.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Згідно із «Законом про освіту» педагогічні, науково-педагогічні, та наукові працівники мають право на академічну 
свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну, та наукову 
діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі. Зокрема це право 
прописано у Статуті Львівського національного університету імені Івана Франка – Розділ 10 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf)
Як приклад, авторами робочих програм, навчально-методичних посібників та підручників, є викладачі, що 
викладають відповідні дисципліни. Окрім цього, кожний викладач має право самостійно обирати методи 
викладання, що дозволяє йому більш ефективно організовувати процес навчання. Структури освітніх компонентів 
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наповнюються із врахуванням можливостей варіювання інформаційного матеріалу з врахуванням потреб здобувачів 
та можливості вирішування проблемних практичних ситуацій
В навчальному процесі спостерігається толерантне ставлення і розуміння між всіма його учасниками, що прописане 
в посадових інструкціях та інших документах.
Для здобувачів академічна свобода втілюється у виборі навчальних дисциплін і тематики наукових досліджень, у 
можливості провести семестр або академічний рік в університетах Європи і світу із перезарахуванням частини 
кредитів або отриманням наукового ступеня (https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/exchange-programs/) 
та ін.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про навчальні дисципліни міститься у робочих програмах та силабусах, що розміщені на сайті 
факультетів (https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; 
https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).
З метою інформування студентів про цілі лекційних курсів викладач, який розробив та читає відповідний курс, 
зобов’язаний протягом першого лекційного заняття стисло описати головні цілі. Зміст та очікувані результати 
навчання висвітлюються окремо для кожного змістового модуля. У випадку відсутності окремих змістових модулів 
зміст та очікувані результати навчання вказуються протягом першого лекційного/практичного заняття. Для 
покращення взаємодії аспіранти отримують контактну інформацію викладача, що дозволяє погодити час для 
консультацій. Аспіранти мають можливість отримати консультації з керівником в режимі он-лайн (Viber, Skype), чи 
попередньо узгодивши час консультації на кафедрі.
В університеті також працює система дистанційного навчання Moodle, яка широко застосовується у навчальному 
процесі.
На офіційному сайті Університету та факультетів висвітлюється графік організації освітнього процесу, розклади 
сесій, розклад навчання, робочі програми курсів, силабуси, інформація стосовно викладачів, електронна бібліотека 
викладачів факультетів.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Дослідження є базовим аспектом під час перебування у аспірантурі. Під час навчання на ОНП здобувачі не тільки 
одержують новітню науково-технічну інформацію від викладачів на лекційних, практичних заняттях тощо, але й 
беруть участь у наукових дослідженнях. Аспіранти виконують такі види НДР: дослідження, пов’язані з виконанням 
фундаментальних та прикладних науково-дослідних тем, кафедральних тем у межах робочого часу, написання та 
публікація статей за матеріалами власних досліджень; написання дисертаційних робіт.
Навчальний графік аспіранта складений таким чином, що перших 2 роки, за які аспірант отримує більшість 
кредитів ЄКТС, науково-дослідна робота базується головним чином на ознайомленні з теоретичною та методичною 
складовими власного дослідження та за наявності вільного часу – проведенні польових досліджень за тематикою 
дисертаційної роботи. Наступні 2 роки проводяться польові та камеральні дослідження відповідної проблематики. 
Базовим для природничих наук є те, що аспірант зобов’язаний у більшості випадків виїжджати на територію 
дослідження для збору інформації , що інколи потребує значних затрат часу та ресурсів. Проте дослідницька робота 
у польових умовах є базою для написання статей та дисертаційної роботи вцілому. 
Дослідження у вільний від навчання час проводяться на базі навчальних, наукових та накуово-дослідних 
лабораторій, якими забезпечені факультети: НДЛ “Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних 
досліджень”; НДЛ “Ґрунтознавства і екології землекористування”; НЛ “Екологічної експертизи” та ін.
Окрім цього, кожен аспірант бара участь у темах в межах робочого часу відповідно до завдань та тематики 
дослідження кафедри, які затверджені НДЧ та мають № держреєстрації.
Зазначимо, що частина аспірантів зараховується за сумісництвом у вільний від навчання час до виконання 
держбюджетних тем. Наприклад аспр. Мисак М. П. брав участь у темі “ Концепції еволюції флювіального і еолового 
морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму ” (№ держреєстрації 0117U001227).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі, що здійснюють освітню діяльність за ОНП у встановлені законодавством терміни проходять підвищення 
кваліфікації. За результатами оновлюються методичні та навчальні матеріали освітній компонентів, що 
відображається у звітах, робочих програмах, дидактичних матеріалах географічного та геологічного факультетів. 
Також викладачі беруть участь у конференціях, семінарах та інших заходах за фахом, за результатами чого на 
обговорення виносяться питання оновлення предметів, що відповідності сучасним потребам в галузі Наук про 
Землю.
Так при викладанні курсу “Екологічні ризики та управлінські рішення” робоча програма оновлюється на основі 
інформаційних ресурсів різних екологічних установ (https://deplv.gov.ua/; https://lv.dsns.gov.ua/) та нормативних 
документів які приймаються у державі. 
Навчальна дисципліна “Методологія і методика грунтово-екологічних досліджень” доопрацьована у рамках 
проведеного лектором Кирильчуком А А закордонного стажування. Робоча програма доповнена розділами щодо 
застосування новітніх методів та методик на практичному рівні.
Робоча програма з дисципліни “Палеогеографія” оновлена та доповнена у результаті співпраці викладача проф. 
Богуцького А. Б. із закордонними ученими у рамках грантів національного центру науки у Польщі. Документація 
курсу наповнена інформацією щодо стратиграфії відкладів плейстоцену та ін.
За такими ж принципами оновлюються навчальні та робочі програми інших освітніх компонентів, які читаються під 
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час забезпечення навчання на освітньому рівні.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація у ЗВО регулюється “Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти у ЛНУ” (https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf). Пов’язана з розширенням доступу до електронних ресурсів та 
баз даних Scopus і WofS.
Питання інтернаціоналізації діяльності ЗВО висвітлено у “Положенні про порядок реалізації міжнародних проектів, 
грантів та договорів” (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-
cooperation/) та “Стратегії міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка” 
(http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf).
Факультети уклали договори про співпрацю з рядом закордонних ЗВО і наукових установ:
Ойцовський парк народовий; Розточанський парк народовий; Лодзький університет; Варшавський університет; 
Університ Марії Кюрі-Склодовської та ін;
За співпраці регулярно проводяться наукові дослідження, відбувається стажування викладачів згідно з науковим 
профілем.
Для аспірантів Університету існує широкий вибір програм академічної мобільності 
(https://international.lnu.edu.ua/). Программа Erasmus+ з Гумбольдтським університетом Берліна (м. Берлін), 
Сілезьким університетом в Катовіцах та ін. закордонними ЗВО. Програми реалізуються через відкритий конкурс. 
Серед учасників конкурсу обираються претенденти із найвищим середнім балом та знанням іноземної мови.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Навчальні досягнення здобувачів освітнього рівня оцінюються регулярно і об’єктивно, з використанням чітких й 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок та здійсненням адміністративних перевірок.
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
міститься в “Положенні про організацію освітнього процесу…” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та у “Тимчасовому положенні про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), робочих програмах дисциплін, 
силабусах. Також у робочих програмах наводиться кількість балів, здобувачі можуть отримати за виконання певного 
виду роботи, питання та завдання для підсумкового контролю та критерії оцінювання.
Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС визначає Положення про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів освітнього рівня в межах навчальних дисциплін здійснюється 
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється протягом семестру. Він включає оцінювання 
виступів на семінарських заняттях, практичних та самостійних робіт. Також більшість дисциплін практикують 
проведення модульних контрольних робіт, вага яких від 10 до 25 балів.
Підсумковий контроль включає складання іспитів та оформлення заліків з урахуванням накопичених балів 
поточного контролю. Екзаменаційні білети, відповідно до викладання навчальної дисципліни можуть містити 
тестові та/чи розгорнуті описові завдання.
За результатами навчання одержані результати у вигляді оцінок та згідно системи ЄКТС виставляють у відповідні 
відомості та заносять у індивідуальний план роботи аспіранта.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних закладів здобувачам вищої освіти подається у різних формах наступним чином: 
форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожної 
дисципліни детально роз’яснюються викладачем на першій парі з відповідної дисципліни. Також викладачі 
здійснюють поточне періодичне нагадування про форми контролю та їх строки, систему рейтингового оцінювання з 
конкретної дисципліни, з’ясовуючи та уточнюючи адекватність їх розуміння здобувачами вищої освіти.
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регламентується 
“Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечують завдяки 
визначенню чіткого розподілу балів оцінювання у різних формах контролю. Розподіл балів визначений у робочій 
програмі дисципліни та відповідно до форм оцінювання доноситься до аспірантів на перших заняттях. Питання, які 
виносять на підсумковий контроль оприлюднюють заздалегідь, контрольні питання обговорюють, всі неточності 
усувають на заняттях або консультаціях.
Готові запитання у вигляді екзаменаційних білетів затверджують на засіданні кафедри.
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку семестру впродовж перших двох тижнів на лекціях, практичних та лабораторних заняттях. Окрім цього 
відповідну інформацію подають під час ознайомлення з робочими програмами навчальних дисциплін.
Графік навчального процесу також передбачає оформлення заліків та складання іспитів. Інформація щодо 
проведення відповідної форми семестрового контролю оприлюднюється на сайті відділу аспірантури і докторантури 
Університету, на сайтах відповідних факультетів, на дошках оголошень.
Окрім цього інформація щодо оцінювання курсу міститься у силабусах, робочих та навчальних програмах 
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates)

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

На цей час стандарт вищої освіти для підготовки доктора філософії зі спеціальності 103 “Науки про Землю” 
відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується положенням “Про організацію освітнього процесу у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та “Тимчасовим положенням про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Ці документи оприлюднено на 
офіційному сайті Львівського національного університету імені Івана Франка. Крім того, процедура проведення 
контрольних заходів по кожній з дисциплін прописана в робочих програмах навчальних дисциплін, що 
розробляються викладачами випускових кафедр, обговорюються та погоджуються на засіданні кафедри, 
затверджуються на засіданні ради факультетів. На початку кожного семестру викладачі ознайомлюють здобувачів 
на сайті з процедурою проведення контрольних заходів. Робочі програми дисциплін оприлюднено на офіційному 
сайті ЗВО в розділі «Навчання/ Аспірантура, докторантура» та на сайтах факультетів, які забезпечують ОНП 
(https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates)
Окрім цього діє “Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка “(https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об'єктивність проведення екзаменів забезпечується рівними умовами для аспірантів (тривалість іспиту, зміст та 
кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки, 
шляхом застосування встановлених процедур і форм контролю.
Зарахування педагогічної практики проходить після рішення кафедри, на якому розглядається діяльність аспіранта 
у рамках цього освітнього компоненту.
Можливий конфлікт інтересів врегульовується “Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf). Врегулюванням конфліктних ситуацій в Університеті займається “Комісія з питань етики та 
професійної діяльності” (http://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), яка реалізує свої повноваження 
відповідно до Положення.
Виникнення конфлікту інтересів вирішується послідовно на наступних рівнях: кафедра, деканат, ректорат та комісія 
з питань етики. Під час проведення контрольних заходів у випадку виникнення конфлікту інтересів рішенням 
завідувача кафедри викладач може бути замінений.
За період дії ОНП спеціальності «Науки про Землю» конфліктів інтересів не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється “Положенням про організацію освітнього 
процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та “Тимчасовим положенням про організацію освітнього 
процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті ім. Івана 
Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf)
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом Ректора. Якщо за результатами підсумкового 
семестрового контролю аспірант одержав незадовільну оцінку, у нього виникає академічна заборгованість з даної 
дисципліни, яку можна ліквідувати повторно.
У разі одержання незадовільної оцінки аспірант має право перездати відповідний предмет протягом усього 
навчання у аспірантурі. Для цього здобувачу необхідно написати відповідну заяву. Можливість перездачі 
забезпечується згодою проректора. Відповідно вказується час можливості повторного прослуховування навчальної 
дисципліни та складання підсумкового контролю.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Дані процедури відображені в “Положенні про організацію навчального процесу” 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/) та “Тимчасовому 
положенні про організацію навчання аспірантів” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf.)
яке передбачає можливість апеляції у випадку незгоди з результатами перевірки наукових публікацій і текстів на 
плагіат. Апеляцію подає особисто автор (автори) роботи на ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих днів 
після оголошення результатів перевірки. За дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності 
Вченої ради Університету впродовж десяти робочих днів розглядає апеляційну справу.
Прикладів застосування відповідних правил не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюється “Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка є складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості 
освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності та розроблено з метою підвищення 
рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання академічного плагіату в 
Університеті.
Окрім цього учасники освітнього процесу після ознайомлення з Положенням… заповнюють відповідні декларації 
про дотримання академічної доброчесності, які наявні на сайті ЗВО та національного агенства із забезпечення 
якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Deklar_pro_dobr.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З метою перевірки робіт (монографій, підручників, посібників, статей, дисертацій та інших видів наукових робіт) 
учасників освітнього процесу на наявність плагіату Університет забезпечує доступ до платформ з наданням 
відповідних сервісів (зокрема платформа Unicheck – https://unicheck.com/uk-ua). Для технічного забезпечення 
діяльності вищезгаданої платформи призначають відповідальну особу в Університеті, яка безпосередньо взаємодіє з 
надавачем вищезазначених послуг, створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить 
консультації, навчання тощо. 
За поданням декана призначають відповідальну особу, яка забезпечує технічну перевірку робіт на наявність плагіату 
у відповідних підрозділах. Відповідальна особа відповідно одержує доступ до системи, завантажує повний текст 
роботи в систему Антиплагіат та після чого отримує звіт, в якому показано відсоток запозичення.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для особистісної мотивації та переконань для здобувачів освіти проводяться заходи щодо академічної доброчесності 
та запобігання академічному плагіату в Університеті, які полягають в інформуванні здобувачів світи, працівників 
про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності та відповідальності.
Серед діяльності Університету у цій галузі зазначимо такі базові дії з популяризації:
• впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу 
відповідних компетентностей;
• розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з визначенням 
вимог щодо належного оформлення письмових робіт (курсові роботи, звіти з проходження практик тощо);
• формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку 
творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
• ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У пункті 7 “Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) відображено основні 
форми академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності.
У разі незгоди з результатами перевірки на плагіат автор роботи має право на апеляцію. Апеляцію подає особисто 
автор на ім’я Ректора Університету впродовж трьох робочих днів після оголошення результатів перевірки. За 
дорученням Ректора Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Університету розглядає справи 
щодо порушення академічної доброчесності учасником освітнього процесу а також протягом 10 робочих днів 
розглядає апеляційну справу.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
• не зарахування результатів контрольного заходу;
• не допуск до захисту;
• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік);
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• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
• призначення додаткових контрольних заходів;
• відрахування із закладу вищої освіти;
• позбавлення академічної стипендії;
• внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
Випадків виявлення порушення академічної доброчесності на ОНП не було

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму під час проведення конкурсного відбору НПП діє “Порядок 
проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського 
національного університету імені Івана Франка” згідно якого створюються конкурсні комісії, головне завдання яких 
– перевірка відповідності поданих претендентами документів до вимог, встановлених до науково-педагогічних 
працівників законами України, зокрема конкурсу (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-
2018.pdf.).
Конкурсна процедура зосереджена на відборі професійних кадрів, що особливо забезпечується пунктами 4.6, 4.7 та 
4.8. Так, згідно пункту 4.6. претендентами на посади доцента, старшого викладача кафедри проводяться відкриті 
лекції в присутності науково-педагогічних працівників кафедри. Згідно пункту 4.7. здійснюється обговорення 
професійної кваліфікації та педагогічної підготовки претендентів. Згідно пункту 4.8., підсумовуються докази 
професіоналізму та відповідної кваліфікації претендентів і висновки передають на розгляд конкурсної комісії 
факультету.
Кадрова та конкурсна комісія розглядає питання щодо започаткування (продовження) трудових відносин виключно 
у разі відповідності НПП Ліцензійним умовам (наявності не менше 4 результатів діяльності відповідно до 
спеціальності та/або дисциплін, що викладаються). При проходженні комісії обговорюється рейтинг НПП за 
результатами опитування здобувачів щодо якості їх викладання.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці із аспірантами відвідують форуми, виставки, різні навчальні програми. Проводять тренінги, семінари із 
аспірантами спеціальності чи окремо по вибіркових спеціалізаціях в аудиторіях, на кафедрах чи у лабораторіях. 
Керівники наукових та науково-дослідних робіт, приймають участь у наукових конференціях як співавтори 
публікацій. Доц. В. Шушняк, доц. В. Брусак, які є членами наукових рад ряду природоохоронних установ залучають 
до організації та консультуються з потенційними роботодавцями.
Заступниця начальника Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну Наталія Крута 
проводить консультації та залучається до читання курсів гідрологічного, ландшафтного, спрямування, 
представники Інституту екології Карпат проводять консультаційну діяльність освітніх компонентів, які стосуються 
біосфери та ін.
Представники різних наукових установ, підприємств, фірм на запрошення викладачів проводять лекції, семінари, 
бесіди зі здобувачами освітнього рівня.
На базі згаданих установ аспіранти проводять науково-дослідну роботу: Р. Штойко консультується в інституті 
екології Карпат; Б. Іванович – у природному заповіднику Розточчя, О. Шпильчак – Карпатському НПП тощо.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У рамках викладання ОНП залучаються спеціалісти різних галузей, які викладають як лекції для широкого кола 
аспірантів, так і залучені до консультування у рамках  вибіркових освітніх компонентів:
професор петрології і геохімії школи геології Арістотелівського університету (Салоніки, Греція) К. Антоніса в березні 
2018 року за Програмою Erasmus+ International прочитав серію лекцій по петрології;
геолог асоціації геологів та інженерів Британської Колумбії (Канада) В. Бачинський 22 вересня 2016 року прочитав 
лекцію для аспірантів “Генезис та прогнозно-розшукова модель мідно-порфірових родовищ”;
доктор природничих наук Інституту наук про Землю Словацької академії наук Станіслав Єленя 11 жовтня 2016 року 
прочитав лекцію “Мінералогія та геохімічні умови формування епітермальних жил золото-поліметалічного 
родовища.
До навчального процесу залучались також В. Євтушенко – директор “Megadron Україна” (у рамках курсу 
“Картографування і моделювання природно-господарських систем”), Т. Микітчак – ст. наук. с. Інституту екології 
Карпат (курс: “Екологічні ризики та управлінські рішення”); Н. Крута – заступниця начальника Басейнового 
управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (курс “Актуальні проблеми екологізації суспільного 
розвитку”) та ін.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійному розвитку викладачів ОНП Університет сприяє через створення умов для проходження стажування: 
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“Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників” (наказ МОН України № 
800 від 21.08.2019 р.), в Україні (https://nmv.lnu.edu.ua/about/napryamy-diyalnosti/study_course/), і за кордоном. 
ЗВО сприяє професійному розвитку НПП системою професійної та фінансової мотивації. Розвиток кадрів 
забезпечується програмами стажувань, зокрема закордонних. На закордонне стажування викладачів оголошується 
конкурс у ЗВО, викладачі проходять стажування у рамках програми Erasmus+.
У ЗВО проводять тренінги, наприклад по написанню проектів, наукових робіт, діяльності у рамках програм Horizon 
2020, Horizon Europa.
У Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки забезпечується підготовка та перепідготовка 
фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення кваліфікації. Оволодіння комп’ютерною 
грамотністю, зокрема в освіті, забезпечують комп’ютерні курси (http://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy). Ці курси 
формують вміння працювати в LMS Moodle, Google Forms (http://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti). 
Мовні курси з вивчення іноземних мов створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних 
технологій (http://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-osvity/language-cources). 
ЗВО надає фінансову мотивацію за монографії, підручники, статі у рейтингових журналах, розробку електронних 
курсів, тощо.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення і стимулювання викладачів висвітлена у “Положенні щодо системи матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших форм стимулювання” (http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/awards/).
Працівники фінансово стимулюються згідно розроблених в Університеті положень (“Положення про мотиваційний 
фонд” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), “Положення про преміювання 
працівників, докторантів, аспірантів і студентів університету за наукові здобутки” (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf), “Положення про Відзнаку ЛНУ ім. Івана Франка «Медаль Івана 
Франка»” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf).
Система професійної мотивації охоплює відзнаку ЗВО кращих науково-педагогічних працівників подякою, 
грамотою ректора, декана факультету.
Відділ міжнародних зв’язків Університету організовує для викладачів та адміністративних працівників Університету 
навчання і стажування з можливістю отримати стипендію по програмі Erasmus+. Сьогодні діють угоди Університету 
з університетами 59 країн (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/).
Внутрішнє стажування в Університеті у формі тренінгів забезпечується Інститутом післядипломної освіти та 
доуніверситетської підготовки – структурним підрозділом Університету 
(http://ipodp.lnu.edu.ua/academics/stazhuvannya). Кожен викладач зобов’язаний не рідше разу в п’ять років 
проходити стажування.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

На факультетах є 15 мультимедійних систем (5 стаціонарних та 10 переносних), загалом 57 % аудиторій забезпечено 
мультимедіа.
До підготовки фахівців залучено чотири кабінети з комп’ютерним оснащенням: Навчальна лабораторія 
«Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування» (24 комп.), Комп’ютерний клас (25 комп.), Центр 
Інформаційних технологій Комп’ютерний клас (24 комп.) та Інформаційних технологій Комп’ютерний клас (15 
комп.). Усі комп’ютери що використовуються у навчальному процесі мають доступ до мережі Інтерент.
Загалом для потреб аспірантів діє 7 гуртожитків, що забезпечує більше 70 % від потреби. 
В університеті функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 
спортивних майданчиків.
Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць. В бібліотеці 
функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI.
Здобувачам доступні фонди Наукової  бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка 
(читальні зали на 824 місця) (https://lnulibrary.lviv.ua/). Бібліотека надає доступ до наукометричних баз даних 
(SCOPUS, Web of Science).
Фінансування ОНП здійснюється з бюджетного та позабюджетних фондів. Фінанси розподіляються на статті: оплата 
праці, матеріально-технічне забезпечення та обслуговування.
Наявне навчально-методичне забезпечення, зокрема робочі і навчальні програми, силабуси, методичні 
рекомендації, навчальні посібники і підручники.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Координаторами надання освітньої, консультативної та соціальної підтримки і інформації є відділ аспірантури і 
докторантури. 
Навчальні центри іноземних мов і культур дають можливість розвивати мовні навички. 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/training-centres-studios-complexes/). Спорткомплекс (11 спортзалів, 
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басейн, 1 стадіон, 9 спортивні майданчиків) надає умови для фізичних тренувань 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/).  В Університеті працює три їдальні та дев’ять буфетів 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/). Здобувачі мають можливість долучитись до роботи 
Психологічної служби (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu).
В Університеті діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Товариство сприяє 
розвитку науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи, забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності, і положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf)
Підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова організація студентів, метою якої є захист прав та інтересів 
здобувачів різних рівнів (http://ppos.lnu.edu.ua/).
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, навчальних 
лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до потреб навчання, 
викладацької або наукової діяльності в межах ОНП.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Географічний та геологічний факультети, інші приміщення, які використовуються для забезпечення освітнього-
наукового процесу створюють безпечні умови навчання та праці. У кожному структурному підрозділі знаходиться 
аптечки для надання першої медичної допомоги. У всіх приміщеннях дотримано санітарно-епідемологічні норми. 
Студенти регулярно проходять медичний огляд в університетській поліклініці.
В головному корпусі університету працює медичний пункт для здобувачів освітніх рівнів та працівників 
Університету. В медичному пункті можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну 
допомогу. 
В Університеті діє психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu), яка 
пропонує здобути навички ефективної комунікації, самопрезентації, роботи в команді та інше. Здобувачі мають 
можливість безкоштовно отримати фахову психологічну допомогу в рамках роботи, яку проводить Психологічна 
служба університету (семінари, тренінги, консультації).
Проводиться співпраця з відділом охорони праці Львівського національного університету імені Івана Франка, 
здобувачі освіти проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони праці є обов’язковою умовою 
проходження практик.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Координаторами надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки і інформації є відділ 
аспірантури і докторантури Університету а також деканати факультетів. Усі довідки з інших служб університету 
надаються централізовано через деканат, що забезпечує методист деканату. Інформація до здобувачів освітнього 
рівня доноситься через інформаційні дошки, сайти відділу та факультетів, а також через соціальні мережі. 
У рамках навчання здобувачі освітнього рівня комунікують із Науковим товариством студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених, діяльність якого визначається “Положенням про Наукове товариство студентів, 
аспірантів…” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Підтримку аспірантам 
надає Первинна профспілкова організація студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/profkom). Для аспірантів доступний 
юридичний відділ (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/). Відділ консультує з 
правових питань студентів щодо виробничої, економічної та соціальної діяльності університету.
Здобувачі вищої освіти мають можливість контактувати з потенційними роботодавцями. 
(http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/). 
Деканати факультетів в особі заступників деканів з наукової роботи у повному обсязі забезпечують освітню, 
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку аспірантів, що навчаються за ОНП.
За результатами опитування у рамках ОНП структура навчальних дисциплін повністю влаштовує 40 % 
респондентів. Найвищі показники присутні у забезпеченні теоретичної та практичної підготовки – 45 і 35 % 
відповідно.
Аспіранти також задоволені консультативною підтримкою з боку викладачів та співробітників у рамках ОНП – 
повністю влаштовує – 45–50 %; не влаштовує – 10 %.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

З метою забезпечення доступності будівель Львівського національного університету імені Івана Франка для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщення обладнані відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006, які є основоположними нормами та набули чинності з 01.05.2007, 
зокрема, пандусами обладнані:
• головний корпус Університету за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, навчальні корпус за адресою: вул. 
Грушевського, 4,  Туган-Барановського, 7, вул. Антоновича, 16; гуртожитки за адресою: вул. Пасічна, 62, вул. 
Медової Печери, 39, вул. Медової Печери, 39а, вул. Пасічна, 62б, вул. Плужника, 2;
• спеціально обладнані ліфтами: навчальні корпуси за адресами м. Львів, вул. Університетська, 1, вул. Січових 
Стрільців, 14, вул. Коперника, 3; гуртожитки за адресою: вул. Пасічна, 62, вул. Плужника, 2, вул. Герцена, 7;
Вказані корпуси та гуртожитки обладнані спеціальними сходовими клітками, дверними прорізами. На офіційному 
веб-сайті Університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
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груп населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-
inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/).
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/ ).
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

СТАТУТ ЛНУ
10.19. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.23 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА
5. Права та обов'язки осіб, які навчаються Університеті 
5.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
Усі конфліктні ситуації вирішуються на рівні факультету та на Вченій раді факультету. У разі не вирішення 
конфліктної ситуації в межах факультету, справа передається у Комісію з питань етики ЛНУ.
В університеті діє гаряча лінія з питань запобігання та протидії корупції. А також працює Уповноважена особа з 
питань запобігання та протидії корупції.
Конфліктних ситуацій серед здобувачів ОНП, пов’язаних з сексуальним домаганням та корупцією, не було.
У разів виникнення конфліктних ситуацій, в Університеті діє комісія з питань етики та професійної діяльності 
(https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/), що регулюється Положенням про комісію з питань етики 
та професійної діяльності Львівського національного університету ім. І. Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf); в період екзаменаційної сесії діє телефон довіри (032) 239 41 00 
або dovira_lnu@ukr.net; в Університеті є уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Питання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності перегляду розкрито в “Положенні 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-
Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf) та в “Положенні про Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Для відкриття ОНП ініціатори формують проєктну групу, вимоги до кадрового складу якої визначаються 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти і документами, що регламентують питання 
акредитації освітніх програм. Розроблений проєкт ОНП обговорюється на засіданні Вченої ради відповідного 
факультету (розширеному засіданні Вчених рад факультетів – за ініціювання міждисциплінарної програми) та 
оприлюднюється на сайті університету для обговорення стейкголдерами чи іншими зацікавленими особами. 
Доопрацьований проєкт ОНП виноситься на розгляд і затверджується Вченою радою університету.
Гарант освітньої програми разом із групою забезпечення здійснює моніторинг провадження освітньої діяльності за 
ОНП, у тім числі шляхом опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців. Право ініціювати зміни до 
освітньої програми мають гарант освітньої програми, група забезпечення спеціальності, Вчена рада університету та 
стейкхолдери. Причинами зміни освітньої програми можуть бути зміна нормативно-правової бази та внутрішніх 
нормативних документів університету; невідповідність досягнутих програмних результатів навчання запланованим; 
перевищення фактичних витрат на освітню програму понад їх надходженням; зміни на ринку праці та інші 
обґрунтовані причини.
ОНП за спеціальністю 103 “Науки про Землю” введена в дію у 2016 році. За період дії ОНП відбулися певні зміни, які 
пов’язані з:
• уточненнями у “Проекті стандарту вищої освіти…” за відповідною спеціальністю;
• доповненням окремими компетенціями та результатами навчання, головно для фахової компетенції та результату 
навчання, обумовлених специфікою окремих вибіркових спеціалізацій та зміною залученого до викладання 
професорсько-викладацького складу;
• змінах у вибіркових спеціалізаціях першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнях вищої освіти.
• На цей час підготовлено Проект ОНП відповідно до сучасних вимог.
Усі ініційовані зміни погоджено на науково-методичних радах факультетів, обговорено та затверджено відповідно до 
чинного законодавства.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Аспіранти ОНП беруть активну участь у її впровадженні, через висловлення рекомендацій щодо вдосконалення 
освітніх компонентів, а також шляхом вибору дисциплін.
Здобувачі вищої освіти згідно з законом України “Про вищу освіту” мають право обирати 25% навчальних 
дисциплін. Процедура вибору дисциплін регламентується тимчасовим положенням “Про порядок забезпечення 
вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf). 
Першочергово аспірантам пояснюють можливість вибору предметів та їх вагомий вплив на подальше навчання та 
його якість. Наступним етапом проводять опитування та виясняють які предмети необхідно вивчати для проведення 
наукової роботи. Після цього викладачі розробляють навчальні предмети та вносять їх у навчальний план та 
впроваджують у навчальний процес. У процесі навчання через анкетування проводять моніторинг якості 
відповідних предметів та їх відповідність ОНП.
Аспіранти представлені в керівних органах факультету та університету, зокрема, Вченій раді, яка розглядає та 
затверджує ОНП.
Для отримання детальної інформації про вибіркові предмети влаштовуються зустрічі, під час яких НПП 
презентують дисципліни, опісля проводять опитування аспірантів шляхом паперового чи он-лайн анкетування. 
Після остаточного погодження з аспірантами обраних вибіркових дисциплін, відповідна інформація вноситься до 
індивідуального плану аспіранта.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Діяльність органів самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, 
забезпечення виховання духовності та культури здобувачів освіти. Щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої 
програми органи самоврядування сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності; організація співробітництва 
зі здобувачами вищої освіти інших ЗВО; сприяння працевлаштуванню випускників, захист та відстоювання інтересів 
здобувачів перед керівництвом ЗВО.
Головним чином у процедурах внутрішнього забезпечення ОНП беруть участь Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених та профспілковий комітет студентів ЛНУ ім. І. Франка, де аспіранти є 
дійсними членами спілки.
Здобувачі освітнього рівня свої рекомендації пропонують через представників від аспірантів, які є членами у Вченої 
ради факультетів та Університету з категорії осіб які навчаються.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки запроваджено комплексне співробітництво із 
підприємствами та організаціями. Співпраця здійснюється на основі договорів з гідрометеорологічними та 
екологічними організаціями, адміністраціями природоохоронних установ, науково-дослідними установами та ін.
Враховуючи те, що аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру залишаються працювати в Університеті, який у 
цьому випадку виступає роботодавцем. Є й приклади коли аспіранти Львівського університету, які завершили 
здобуття рівня працюють у інших ЗВО, наприклад Ужгородському, Кам’янець-Подільському національних 
університетах. Таким чином академічна спільнота дотична до перегляду ОНП як роботодавець.
Роботодавці інших установ залучені до перегляду ОНП відповідно у рамках співпраці під час допомоги у проведенні 
занять, чи за умови проведення консультацій аспірантів з відповідних освітніх компонентів. Головним чином 
одержання ґрунтовної інформації про ОНП базується на перегляді офіційних документів та у безпосередньому 
спілкуванні з науковими керівниками та аспірантами.
Для прикладу у рамках співпраці з Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну 
відбуваються діалоги щодо змін у ОНП на досвіді роботи випускників аспірантури різних років випуску.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Для збирання інформації про випускників створено “Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру 
маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка” (https://work.lnu.edu.ua/).
Важливі події та заходи, які організовує відділ на яких зустрічаються працедавці, студенти, аспіранти та викладачі 
це – “Дні кар’єри ЄС”, Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони та інші заходи та тренінги до яких долучаються 
працедавці, “Майстерня кар'єри”.
Додаткова інформація щодо працевлаштування випускників збирається працівниками кафедри шляхом інтерв’ю за 
базою контактів випускників сформованою на факультеті.
Ще одним напрямком співпраці з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дозволяє посилити 
взаємодію випускників з університетом.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
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якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішнє забезпечення якості ОП у Львівському національному університеті імені І. Франка забезпечується 
“Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf ).
На факультеті з 2018 року створена методична рада, яка здійснює моніторинг щодо затвердження та періодичного 
перегляду навчальних програм курсів та освітньої програми загалом.
Серед недоліків, які виникають у діяльності за ОНП це складність поєднання у розкладі часу наукової роботи 
аспіранта з навчальною частиною, оскільки для природничих спеціальностей доволі часто характерними є 
необхідність виїздів на територію дослідження, що займає багато часу та ресурсів.
Ще однією проблемою є значні системні вимоги до низки комп’ютерних програм для проведення складного 
геоінформаційного моделювання. Проте такі навчання і дослідження можна проводити і на безоплатних сервісах, 
але це потребує більших затрат часу.
Щодо покращення ОП і освітньої діяльності з реалізації ОП важливим є покращення ефективності діяльності 
науково-методичних рад на факультеті з розширення її повноважень та оперативності діяльності. Значна роль у 
реагуванні на недоліки в освітніх програмах належить Вченим радам факультетів та університету.
Згідно проведеного аналізу потреб ринку праці та консультацій зі стейкхолдерами доцільно у навчальному процесі 
проводити більший акцент на прикладну частину дослідження і розв’язання складних задач природодослідного 
спрямування, що підвищить ефективність наукової роботи аспірантів.
Відповідно до результатів опитування здобувачів освітнього рівня доцільно оновити методичне забезпечення для 
самостійної роботи та оптимізувати структуру проведення семінарських занять.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітня програма “Науки про Землю” проходить першу акредитацію. Тому, при формуванні ОНП, до уваги брались 
зауваження та пропозиції акредитаційних експертиз інших суміжних спеціальностей та рекомендації, які вдалося 
отримати з інших ЗВО.
Відповідні підрозділи Львівського національного університету імені Івана Франка під час створення ОП та її 
удосконалення керуються певними нормативно-правовими документами і положеннями, зокрема “Положенням 
про систему внутрішнього забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка” 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf) та 
“Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Акредитація даної ОП є первинною. Результати даної акредитації будуть 
проаналізовані та використані для удосконалення даної ОП у майбутньому.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до перегляду ОНП на таких етапах:
- Обговорення ОНП кафедрами, які забезпечують освітній процес. Кафедра повинна перевірити, чи розроблена 
програма є збалансованою, чи кредити присвоєно раціонально, чи аспіранти здатні завершити окремі дисципліни 
та всю освітню програму.
- Обговорення та затвердження ОНП науково-методичною комісією. До складу науково-методичної комісії входить 
професорсько-викладацький склад. Висновок науково-методичної комісії є рекомендаційним для Вчених рад 
факультетів.
- Обговорення та затвердження ОНП Вченими радами факультетів. До складу Вченої ради факультетів входять: 
представники  професорсько-викладацького складу факультету, особи які навчаються. Вчена рада факультету 
здійснює перевірку відповідності ОНП усім вимогам факультету. Позитивне рішення Вченої ради є підставою для 
передачі матеріалів на розгляд Вченої ради Університету. 
- Обговорення та затвердження ОНП Вченою радою Університету.
При внесенні змін до ОНП враховується також результати опитування аспірантів, викладачів, випускників та 
роботодавців стосовно якості освітнього процесу, що регламентується “Положенням про організацію опитування 
студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Втілення політики із забезпечення якості ОНП у моделі системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/qa-model.pdf). 
Структурними підрозділами, що відповідають за систему забезпечення якості є центр забезпечення якості освіти, 
відділ менеджменту організації освітнього процесу, навчально-методичний відділ, відділ аспірантури і 
докторантури, відділ ліцензування та акредитації. Структурними підрозділами, що залучені до реалізації 
внутрішньої системи забезпечення якості є інформаційно-аналітичний і профорієнтаційний центр, центр 
забезпечення якості освіти, первинна профспілкова організація працівників, відділ інформаційного забезпечення, а 
також інші університетські служби.
Дорадчими та робочими органами є:
• Ректорат (http://www.lnu.edu.ua/about/administration/rectors-council/); 
• Вчена рада Університету (http://council.lnu.edu.ua/);
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• Науково-технічна рада (http://www.lnu.edu.ua/about/administration/research-and-development-board/);
• Громадська рада (http://www.lnu.edu.ua/about/public-council/);
• Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf);
• Приймальна комісія (http://admission.lnu.edu.ua/admission-board/contacts/).
Структуру та організацію забезпечення якості освіти уточнено у проекті «Внутрішня система забезпечення якості 
освіти в університеті» (http://projects.lnu.edu.ua/quaere/wp-content/uploads/sites/6draft-v1.pdf).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються:
• Статутом ЛНУ ім. І. Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), 
• Положенням про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І. Франка
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf)
• Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 
ЛНУ ім. І. Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf).
Інформація є у вільному доступі на сайті Університету у розділах “Установчі документи” 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/institutive-documents/),  “Документи про 
організацію та забезпечення якості навчального процесу” (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/), “Відділ аспірантури та докторантури” 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та містить правила і процедури, що регулюють права та обов'язки 
учасників освітнього процесу.
Оцінювання роботи викладачів регулюється “Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів 
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників” (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). 
Опитування викладачів, аспірантів, випускників та роботодавців проводиться згідно “Положення про організацію 
опитувань студентів, викладачів...” (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформація про діяльність ЗВО у контексті діяльності аспірантури доступна на офіційній сторінці відділу 
аспірантури і докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка 
(http://aspirantura.lnu.edu.ua/), на веб-сторінках географічного та геологічного факультетів у 
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates; https://geology.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). 
Для комунікації використовують електронні поштові скриньки.
Також у факультетів є офіційні сторінки у всесвітній соцмережі з метою обміну інформацією із викладачами, 
студентами та іншими учасниками навчального процесу, а також отримання зауважень та пропозицій зацікавлених 
сторін (стейкхолдерів)
(https://www.facebook.com/geofack/; https://www.facebook.com/groups/122832924855852/)

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Інформація про ОНП знаходиться на сайті географічного факультету
(https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates;
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ONP-103-Nauky-pro-Zemliu-2016.pdf)

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Наукові інтереси аспірантів та загальні компетентності забезпечують нормативні дисципліни “Сучасні тенденції 
розвитку географії та геології” і “Науковий семінар”. Базово ці предмети окреслюють теоретичні та методичні 
основи для дослідження аспірантів. 
Доповненням до нормативних дисциплін є вибірковий блок, у межах якого аспірант обирає предмети відповідно до 
тематики власного дослідження. Для прикладу у галузі дослідження педосфери здобувач має можливість обрати 
такі дисципліни, як: “Грунтознавтсво і географія грунтів”, “Методологія і методика грунтово-екологічних 
досліджень”, “Актуальні проблеми грунтознавства”. Ці три дисципліни забезпечують наукові інтереси дослідника 
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теоретичного, методичного та прикладного характеру відповідно. Такий ж підхід запропонованих предметів 
використано ї для інших напрямків, що дає можливість комплексно охопити усі сфери дослідження у відповідній 
спеціальності.
У рамках нормативних дисциплін виокремлено педагогічну практику, яка забезпечує викладацькі компетентності. 
Суміжні предмети, які також формують відповідні навички зосереджені у вибірковому блоці загальнонаукових 
дисциплін і дають результати навчання у сфері педагогіки та психології вищої школи.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

За результатами навчання ОНП надає повноцінну підготовку до дослідницької діяльності (РН1 – володіти 
сучасними передовими  концептуальними та методологічними знаннями при виконанні науково-дослідницької 
та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань; РН3 – володіти принципами фінансування 
науково-дослідної роботи, структури кошторисів на її виконання, підготовки запиту на отримання фінансування, 
складання звітної документації; РН7 – ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових).
Для забезпечення відповідної підготовки ОНП передбачає нормативну дисципліну “Науковий семінар”, який 
читається з 1 по 7 семестр та включає викладання головних положень науково-дослідної діяльності. Супутніми до 
цього пункту є вибіркові дисципліни загальнонаукових компетенцій: “Підготовка науково-інноваційного проекту”, “ 
Методологія підготовки наукової публікації” та ін.
Значно підсилюють підготовку здобувачів до дослідницької діяльності і частина вибіркових дисциплін аспіранта у 
рамках окремих вибіркових спеціалізацій, головно ті, які забезпечують методологічну та методичну складові.
Для прикладу наводимо теми досліджень аспірантів: “Чорноземи карбонатні Малого Полісся” (асп. О. Щур); 
“Ландшафтні умови формування та використання джеел Українського Розточчя” (асп. Б. Іванович).

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Підготовка аспірантів до педагогічної діяльності регламентується “Положенням про педагогічну практику 
аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка” (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) 
Підготовка здобувачів освіти до викладацької діяльності забезпечується через блок універсальних навичок у 
нормативній складовій до якого віднесено педагогічну практику аспірантів загальним обсягом 4 кредити ЄКТС. 
Педагогічна практика передбачає проведення аудиторних занять (читання лекцій – за рішенням кафедри) у 
кількості 50 год і 70 навчальних годин практики виділено на навчально-методичну роботу (підготовка до занять, 
методична робота та ін.). По завершенні третього року навчання, відповідно до форм контролю, зараховується / не 
зараховується в індивідуальному плані роботи у вигляді заліку.
Допоміжними компонентами для підготовки викладацької діяльності є комплекс вибіркових дисциплін у галузі 
вивчення педагогіки і психології вищої школи. Ці дисципліни забезпечують такі результати навчання, як: РН5 – 
Знати принципи організації, форми здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-
методичного та нормативного забезпечення, опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці 
занять, застосування активних методик викладання; РН14 – Мати досвід роботи в команді, навички міжособистісної 
взаємодії та ін.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Наукові керівники аспірантів ведуть наукову та науково-дослідну роботу у рамках відповідних тем. Так при виборі 
наукового керівника аспірант має можливість ознайомитись з науковими працями потенційного кандидата, які 
наявні на сайтах факультетів (https://geography.lnu.edu.ua/about/staff, https://geology.lnu.edu.ua/about/staff) та 
систематично оновлюються. Також з відповідністю публікацій наукового керівника до тем аспірантських робіт 
можна ознайомитись в деканатах відповідних факультетів.
Доробок наукових керівників щорічно проходить апробацію результатів дослідження. Наукові керівники 
систематично проводять польові та камеральні дослідження. Щорічно отримані результати публікують у матеріалах 
конференцій; виданнях з імпакт-фактором; журналах включених до наукометричних баз даних Scopus, Web of 
Science; фахових виданнях України категорій А, В, С.
Для прикладу:
проф. А. Мельник, який є науковим керівником асп. О. Сидорук (тема “Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірської 
частини басейну р. Прут в межах Українських Карпат”) опублікував низку дотичних праць 
(https://geography.lnu.edu.ua/employee/melnyk-anatolij-vasylovych);
доц. В. Брусак, крівник асп. В. Загрійчука (тема “Геоспадщина західної частини Північнопокутської височини: 
оцінка, охорона і раціональне використання”) є фахівцем у відповідній галузі 
(https://geography.lnu.edu.ua/employee/brusak-vitalij-pylypovych).
З науковими публікаціями керівників можна ознайомитись на сайтах географічного та геологічного факультетів.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

ЗВО мотивує та матеріально забезпечує можливість апробації результатів дослідження аспірантів. Здобувачі 
кожного семестру виступають на розширених семінарах кафедри; наукових школах-семінарах; конференціях, які 
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проводяться на базі факультетів; обов’язковим є виступ аспірантів на звітній науковій конференції університету. У 
2020 році
на ОНП 14 аспірантів взяли участь у звітній конференції Університету 
(http://research.lnu.edu.ua/conference/sum_conference-2019.doc). Зазначимо й щорічну періодичність проведення 
Звітної наукової конференції в Університеті.
На географічному та геологічному факультетах видають низку періодичних видань, у яких аспіранти можуть 
публікувати результати власних досліджень.
Зазначимо, що видання статті у журналі, який має імпакт-фактор чи включений до наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science фінансово преміюється Університетом. Також матеріальна винагорода нараховується 
здобувачу за вчасний захист дисертаційного дослідження.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Університет і факультети співпрацюють з закордонними науковими установами в рамках академічної мобільності 
Erasmus+ (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/) та має укладені угоди та договори зі 
закордонними ЗВО та науковими установами. Серед таких установ Університ Марії Кюрі-Склодовської (Люблін); 
Ойцовський парк народовий (Звєжинєц); Вища школа екології та управління (Варшава) та ін.
Долучення до міжнародної академічної спільноти відбувається через проведення міжнародних наукових 
конференції та семінарів, у яких Університет виступає співорганізатором: Німецько-український семінар «Україна – 
Зміна і динаміка» (м. Байройт, 26.06.–01.07. 2019 р., м. Львів, 19–23. 10. 2019 р.) та ін. За результатами доповідей на 
цих конференціях аспіранти мають змогу опублікувати статті у закордонних виданнях, що є обов’язковою умовою 
при поданні до розгляду дисертаційної роботи. 
Окремі аспіранти також долучаються до виконання міжнародних проектів. Аспірант А. Бермес брав участь у 
виконанні міжнародного гранту “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia” 
(реєстраційний номер: DEC-2012/05/B/ST10/00918). Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. 
Бомбель (Варшавський університет, РП), в рамках наукової роботи у проєкті був учасником 2 наукових семінарів у 
Польщі та опублікував закордонних 5 статтей у співавторстві.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

За період наявності ОНП наукові керівники брали участь у низці науково-дослідних робіт.
На географічному факультеті наукові керівники беруть участь у 1 фундаментальній держбюджетній темі, 8 науково-
дослідних темах у межах робочого часу викладачів, також наукових грантах та прикладних дослідженнях. Щорічно 
відповідно до умов діяльності над науковими тематиками науковці подають річні та загальні звіти з підтвердженням 
публікацій у межах теми. Для прикладу проф Богуцький А. Б. керував держбюджетною темою “Концепції еволюції 
флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування…”, (№ держреєстрації – 0117U001227), 5 
закордонних грантах, та співпрацював з різними установами по дослідженню палеогеографічні умов формування 
неогенових і плейстоценових відкладів, результат – українсько-польські наукові семінари з підготовкою збірників 
наукових праць. Доц. Пилипович активно співпрацює з WWF, за результатом діяльності чого є 3 навчально-
методичні публікації щодо проведення ОВД та ін.
На геологічному факультеті під науковим керівництвом проф, Гулія В. М. проводяться дослідження в межах 
науково-дослідної теми: “Мінералого-геохімічне моделювання взаємодії силікатних і карбонатних порід за різних 
умов…”. (№ держреєстрації – 0119U002325). Водночас, під науковим керівництвом проф. Павлуня М. М. 
дослідження відбуваються за темою “Дослідження структури і морфогенетичних типів зональності зруденіння…” 
(№ держреєстрації – 0119U002341.).

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

В Університеті діє “Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка” (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та 
Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx) 
Згідно цього положення науково-педагогічними працівниками випускових кафедр та здобувачами освіти підписані 
деклараціі про академічну доброчесність відповідно до форми
Аспіранти та їх наукові керівники регулярно публікують результати власних наукових досліджень у закордонних 
журналах (Kyrylchuk А. Gross chemical composition of rendzinas in Malyi Polissya under the influence of deflation / А. 
Kyrylchuk, V. Haskevich // Polish Journal of Soil science. – 2018, – VOL. L1/2. – P. 283–295.; Ziuzin S. Historical aspects 
of tourist development in the Chornohora massif of Ukrainian Carpathians  / S. Ziuzin, I. Rozhko.// Journal of Education, 
Health and Sport . – VOL. 9, NO 1 (2019). – Р. 335–345. та ін.) за публікування яких проводять обовязкові анонімне 
рецензування та перевірку на антиплагіат.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

На факультетах, які здійснюють науково-освітню діяльність у рамках спеціальності усі науково-педагогічні 
працівники та здобувачі освітнього рівня підписали декларації про академічну доброчесність.
На даний час на географічному та геологічному факультеті офіційно не зафіксовано випадків здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- Врахування регіональних особливостей та потреб роботодавців і органів влади;
- Різноплановість навчальних компонент, які забезпечують комплексність дослідження геосфер;
- Широкий перелік вибіркових дисциплін (37 дисциплін обсягом 18 кредитів ЄКТС);
- Використання дієвого комплексу навчальних дисциплін для формування широкого спектру фахових 
компетентностей та результатів навчання;
- Наявність нуково-практичної та викладацько-практичної підготовки аспірантів;
- Забезпечення навчального процесу кваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який бере активну 
участь у академічній мобільності;
- Можливість співпраці із зарубіжними та вітчизняними ЗВО та науковими установами.
- Забезпечення: науково-практичної діяльності аспірантів двома науково-дослідними лабораторіями та чотирма 
стаціонарами, які локалізуються у різних природних виділах західного регіону України; навчальної роботи – 
дев’ятьма навчальними лабораторіями;
- Діяльність на базі Львівського Університету Центру колективного користування науковим обладнанням та 
можливість використання для власної наукової роботи лабораторій та приладної бази, які забезпечують супутні 
ОНП;
- Наявність на факультетах відповідної приладної бази для проведення наукових досліджень.
- на факультетах діє 4 наукові школи та низка наукових напрямів, що сприяє підвищенню рівня підготовки 
здобувачів.

Слабкі сторони: 
- Вбачаємо необхідність залучення спеціалістів факультетів та приватних фірм для підвищення якості викладання 
загальнонаукових компетентностей у галузі інформаційних систем, а саме використання GIS-технологій та 
формування баз геоданих відповідно до проблематики наукового дослідження;
- Необхідно розширити можливості залучення стейкхолдерів до практичної складової навчання здобувачів 
освітнього ступеню у рамках співпраці з відповідними установами;
- Сприяння залученню аспірантів до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем;
- На ОНП потрібно розвивати дуальну форму освіти;
- Створити кращі умови для залучення аспірантів до академічної мобільності.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

У зв’язку з відсутністю Стандарту вищої освіти для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності 
пріоритетним завданням є перегляд та оновлення ОНП згідно законодавчих документів, стежити за змінами чи 
уточненнями компетентностей та результатів навчання. Обов’язковим є уточнення та доповнення робочих програм 
та силабусів навчальних дисциплін відповідно до оновлень у ОНП.
Удосконалення ОНП буде здійснюватися у найближчі 3 роки за такими напрямами:
- уточнити вибіркову складову новими дисциплінами, які б охоплювали усі геосфери Землі. Це дозволить 
розширити проблематику наукових досліджень відповідно пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 
забезпечить можливість залучення здобувачів до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем;
- перегляд кількості годин для навчальних дисциплін, головно збільшення їх кількості для предметів які формують 
наукову складову діяльності аспіранта;
- розробка спільних міжфакультетських та міжкафедральних навчальних курсів відповідно до сучасних реалій 
необхідності використання геоінформаційних систем у науковій роботі здобувачів наукового ступеня. Наприклад 
введення у навчальну дисципліну “Інформаційні технології та програмування” практичну складову вивчення GIS та 
створення відповідних до тематики наукового дослідження базових проектів;
- удосконалення вибіркової частини освітніх компонент ОНП відповідно до результатів вибору аспірантами певних 
дисциплін; та побажань за результатами опитквання !!!!!!!
- продовження залучення та розширення на основі договорів, стейкхолдерів для підвишення рівня практичних 
навичок здобувачів та покращення якості наукових досліджень за відповідними тематиками;
- розширення можливостей дистанційного навчання: збільшення завдань для самооцінювоння та самоперевірки у 
системі MOODLE (оскільки ОНП передбачає значну частину підготовки у вигляді самостійної роботи);
- розвиток дуальної та неформальної освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
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Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 24.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія підготовки 
наукової публікації

навчальна 
дисципліна

Методологія підготовки 
наукової публікації.pdf

pT+4t57cBXZ348g0wgQVf9fjhagfB+fIJMoM68TiB/E= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Педагогіка вищої школи навчальна 
дисципліна

Педагогіка вищої школи.pdf 50Ytzh2xMpueo2K8pltCzyY9Zlx+YHtw1XaTSJAHe24= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Корисні копалини, як 
основа мінерально-
сировинної бази для 
створення сучасної 
економіки в Україні

навчальна 
дисципліна

3-корисні копалини.pdf o8Sd0tzdIKfzk9a0JUrAmJzeAcUd4jhTbTBghE1/3bs= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Мінералого-геохімічні 
індикатори 
петрологічних процесів і 
утворення руд та 
прикладні аспекти їх 
використання

навчальна 
дисципліна

1-мінералого-геох.pdf vnPAWpUTagYN4GdNYY2zZtvE5UitZ6+Syjsi006LZmk= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Геолого-структурні та 
речовинні 
характеристики основних 
типів родовищ корисних 
копалин та сучасні 
аналітичні методи їх 
вивчення

навчальна 
дисципліна

4-геолого-структурні.pdf hQ+XxxMKIYhOwKeoRmxx7Tsco9bgr/cIkZY7CYk03wg= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Мінеральні парагенези, 
як основа моделювання в 
генетичній мінералогії 
для пізнання природних 
процесів 
мінералоутворення

навчальна 
дисципліна

2-мінеральні 
парагенезиси.pdf

+d5kcUG2LZoI5WGr8iRkiGtB2paAwDkmyBp2zOZJC08= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Сучасні теорії процесів 
рудогенезу та генетична 
систематика родовищ 
корисних копалин

навчальна 
дисципліна

7-сучасні теорії.pdf 7WWgOLxRh8zp5eStVdfsuBXDGZZNXv3tzIYTHv7IU3s= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Сучасні аналітичні та 
експериментальні методи 
досліджень в мінералогії

навчальна 
дисципліна

6-сучасні аналітичні.pdf l16sE5UcM+W78UEvp8pQ4g43KjQ58BPCanHI5hsck4c= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Актуальні проблеми 
ґрунтознавства

навчальна 
дисципліна

Актуальні проблеми 
грунтознавства.pdf

a7Myz8CVjGY+GZZApZUrZ5Quu4IqNUxctWJPFzrKfTA= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365, карти грунтів 
світу та України, карти 
ґрунтово-географічного 
районування України

Палеогеографія навчальна 
дисципліна

Палеогеографія.pdf PH93uKuBvK8vngLyQF1/uKf9QrzdC5deEvHcf0N4D8I= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Географія цивілізацій навчальна 
дисципліна

Географія цивілізацій.pdf IvkRsCmVKwmkV1op6jX/5H6pNoREeesuo+HOLirvIkM= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Педагогічна практика практика Положення про педагогічну 
практику.pdf

/PHc1hYSO+yJRxTYzOwj6REDz6wx44bcMp/S6+FssCU= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран,  доступ до мережі 
Internet, Office 365

Функціонування, 
динаміка та еволюція 
ландшафтів

навчальна 
дисципліна

Функціонування, динаміка 
та еволюція 

ландшафтів.pdf

FZ1SmGe3ffCQsLOb04MgkhF3cbchBcRpB6OtGgxBPQg= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Методологія і методика 
ґрунтово-екологічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія і методика 
грунтово-

екологічнихдосліджень.pdf

d6lS3hmsBa2KvkbjKQ0zx+1hmLUjBWkNXmssBCsgvHA= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365, багатовимірні 
ґрунтові карти.

Прикладна 
геоморфологія

навчальна 
дисципліна

Прикладна 
геоморфілогія.pdf

lv7ezlDy1XLxmdrk6CJGGtHQB0I1QCPols/8a8IVdVs= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Просторова організація 
ландшафтів

навчальна 
дисципліна

Просторова організація 
ландшафтів.pdf

ejfCE433zrxNRP+QMWtXh6imr1zuk5PmDxBYt1SO1P8= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Сучасна географічна 
наука в Україні й світі

навчальна 
дисципліна

Сучассна географічна наука 
в Україні.pdf

koq7tR4jgRngspdKrpqiaf8harU2BGUXKdCecmchaqc= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів

навчальна 
дисципліна

Грунтознавство і географія 
грунтів.pdf

JZdT0WYMPQAdwUjdAN7/bzk6FbZ8oRwEBpKkTF/z2Gk= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365, лабораторне 
обладнання, зразки ґрунтів

Актуальні проблеми 
геоморфології та 
палеогеографії

навчальна 
дисципліна

Актуальні проблеми 
геоморфології і 

палеогеографії.pdf

6P1TkRDL9la5xqqJUzAiJriL0czA2gvh6M1dvNMbCAM= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Теоретичні та прикладні 
проблеми фізичної 
географії, геофізики та 
геохімії ландшафтів

навчальна 
дисципліна

Теоретичні та прикладні 
проблеми фізичної 

географії.pdf

hovdTU4ClzRcOpImxnNXp4gZE9UNhbVcQRY+CuFApmU= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Іноземна мова за 
фаховим спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf HvvaKORhn53u5kVQiv5VoCe90ghHdgDf9gumsDfKre4= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf RLI2eyw1bKpj9hqTJFJ7uKUUk6xTOMnmqHk9pEqHb5o= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365



Науковий семінар навчальна 
дисципліна

Науковий семінар.pdf cZW+Ku26+/dd2RS5xKlkEjO1WBYD98/M9gSe8QW0P5k= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Сучасні тенденції 
розвитку географії та 
геології

навчальна 
дисципліна

Сучасні тенденції розвитку 
географії і геології.pdf

9Vdrf7LkM+kIUhVDkQqx57TgeEkkDVBg8FuKL+e8xg4= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Екологічні ризики та 
управлінські рішення

навчальна 
дисципліна

Екологічні ризики та 
управлінські рішення.pdf

sIRkqy+EzdWpxTzq0P3hZlzRe1lNrO/YioeD1hx8rpM= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, доступ до мережі 
Internet, Office 365

Інформаційні технології 
та програмування

навчальна 
дисципліна

Інформаційні технології та 
програмування.pdf

1X+A6MhOgOD8Xwzsq0Cguh+vhebIcNBfS3x/ZiI4X+Y= Ноутбук, мультимедійний 
проектор, екран, 
доступ до мережі Internet, Office 
365

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також 
кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що 
їх викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування

59675 Дмитрук Роман 
Ярославович

Доцент 0 Науковий семінар 1. Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження 
четвертинних відкладів: Навч. –метод. посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.
2. Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., 
Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., 
Dmytruk R., Tomeniuk O. Stratigraphy and chronology of the periphery of 
the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians // 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2019. – Vol. 530. – 
P. 59–77.
3. Дмитрук Р., Яцишин А. Травертини заходу України – цінні 
пам’ятки неживої природи // Екологічні проблеми 
надрокористування. Наука, освіта, практика: матеріали 
всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та 
інженегної геології і гідрогеології Львівського національного 
університету імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 40-42.
4. Дмитрук Р. Розріз Солонське і перспективи пізнання поверхні 
Лоєвої / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк // Вісник 
Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 54–66.
5. Дмитрук Р. Лесові покриви на терасах нижньої течії Свічі / А. 
Яцишин, А. Богуцький, Р. Дмитрук, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. 
Мадейська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2016. – Вип. – С. 412–
426.

83556 Шушняк 
Володимир 
Миколайович

Доцент 0 Науковий семінар 1. Шушняк В.М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного 
розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики для 
студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 30 с.
2. Савка Г.С., Шушняк В.М. Морфотипи рельєфу Розточчя // 
Проблеми геоморфології і палеогеографії…2019. Вип. 2 (10), 52–72.
3. Мельник А., Шушняк В.М. Актуальні проблеми ландшафтно-
созологічної оцінки природного середовища українсько-польських 
прикордонних територій / А. Мельник, В. Шушняк // Актуальні 
проблеми охорони навколишнього природного середовища 
українсько-польських прикордонних територій. Міжнародна 
науково-практична конференція (Україна, Львів-Івано-Франкове 23-
25 жовтня 2019 р.). – 2019. – С. 60–62.
4. Шушняк В., Тиханович Є., Марзанич Н., Михальченко Г. 
«Геоморфологія Чорногори» Богдана Свідерського (до 80-річчя з 
часу опублікування) // Проблеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих територій. Випуск 7. 2017. – С. 161-
169.
5. Яворський Б.І., Савка Г.С., Шушняк В.М. Нові геотуристичні 
маршрути візит-центру «Верещиця» Яворівського національного 
природного парку / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-
туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. 
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю 
створення Яворівського національного природного парку. – смт. 
Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 299–308.

125177 Позняк Степан 
Павлович

Завідувач 
кафедри

0 Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів

1. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох 
част. Ч. 1. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 
с.
2. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох 
част. Ч. 2. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 
с.
3. Баранник А. В., Позняк С. П. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти 
Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат. 
Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2019. – 187 с.
4. Pozniak, S., Havrysh, N. Soils in the memory of world nations. Polish 
Journal of Soil Science. Volume 52, Issue 1, 2019, Pages 13-22
5. Позняк С. П., Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-
географічне районування Львівської обл.: структура та принципи. 
Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018: № 52. С. 
251–265.

210282 Кирильчук 
Андрій 
Андрійович

Професор 0 Методологія і 
методика 
ґрунтово-
екологічних 
досліджень

1. Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. 
посібник /А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 354 с.+0,5 вкл.
2. Кирильчук А. А. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого 
Полісся: [монографія] /А. А. Кирильчук, С. П. Позняк. − Львів. Вид. 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. −180 с.
3. Kyrylchuk A. Gross Chemical Composition Transformation of 
Rendzinas in Malyi Polissya Under the Influence of Deflation / A. 
Kyrylchuk, V. Haskevich // Polish Journal of Soil Science – 2018. – Vol. 
51. – No. 2 –P. 283-295.
4. Кирильчук А. А. Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу 
ґрунтотворення / А. А. Кирильчук // Вісник Львівського 
університету. − Серія географічна. − 2014. − Вип. 45. – С. 159−165.
5. Kyrylchuk A. Geography of Rendzinas in Western region of Ukraine / A. 
Kyrylchuk // Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. – 
2014. − № 1 (322). − C. 175−182.

213627 Назарук 
Микола 
Миколайович

Професор 0 Екологічні ризики 
та управлінські 
рішення

1. Назарук М. М. Основи екології. Начально-методичний посібник 
(для студентів першого курсу географічного факультету). 3-є вид., 
доп. і перероб. // М. Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. 
Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів, 2018 – 98 с.
2. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб./ [ І.П.Пістун, 



Р.І.Мервінський, Т.В. Олянишен, М.М.Назарук, В.І.Біланюк, 
Н.М.Цуца] – 2 – вид. перер. – Львів: Укр. Акад. друкарства, 2017. – 
556с.
3. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. / 
М-во освіти і науки України, Львів нац. ун-т імені Івана Франка. – 
Львів, 2013. – 348 с.
4. Назарук М. М.Природні умови як основа забезпечення сталого 
розвитку регіону (на прикладі Львівщині) / М. М. Назарук // Епоха 
природничих досліджень: Поділля: історія, теорія, практика, 
Камянець- Подільський. – 2018. – С. 313-316.
5. Назарук М. М. Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ 
столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку // М. М. 
Назарук. Наукові записки Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 
географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (Вип. 42). – 2017. – С. 165-
170.

23612 Гулій Василь 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Геолого-структурні 
та речовинні 
характеристики 
основних типів 
родовищ корисних 
копалин та сучасні 
аналітичні методи 
їх вивчення

1.  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. 
Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2015 –  № 3 (70). – С. 
59 – 63. – Режим доступу: http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua/
2.  Гулій В. Сульфідна мінералізація у флішових відкладах 
Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю) / В. 
Гулій, С. Кріль, С. Ковтун, Я. Куземко // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2016. 
С. 58 – 62.  – Режим 
доступу:http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2016/N%203%2874%29/ 
guliy_74/ index.php

3.  Guliy V. Calclitites of the Krosno Zone in the East Carpathians 
(Ukraine)  / V. Guliy, S. Kril, V. Zagnitko, V. Stepanov, Ya. Kuzemko, N. 
Bilyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Геологія.– 2017. – №4 (79). – С. 6 – 11. 
(http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua)

4.  Bornyak U.I., Guliy V.M.Natural stones in the basement of the Galician 
historical buildings // Збірник наукових праць УкрДГРІ. 2017, № 4. С. 
60 – 68.

5.  Guliy V.,Bilyk N. Main peculiarities of fluid systems under apatite 
formation in carbonate-bearing endogenous associations 
//MineralogicalCollection. 2019. N 69.Is. 1–2. P. 17–27

23612 Гулій Василь 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Мінералого-
геохімічні 
індикатори 
петрологічних 
процесів і 
утворення руд та 
прикладні аспекти 
їх використання

1. Guliy V. Peculiarities of distribution and composition of betafite from 
different formations of the Aldan Shield (Sakha-Yakutia) / V. Guliy, I. 
Poberezhska, N. Bilyk // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Геологія.– 2019. – №1(84). – С. 8 – 15.  Режим 
доступу: – http://geolvisnyk.univ.kiev.ua 

2. Guliy V. N. Peculiarities of geological-structural position, composition 
and origin of the silver-bearing ores of the Cobalt-Gowganda area (Canada 
shield) / V.N. Guliy, O.V. Kostyuk // Naukovvi visnyk natsionalnoho 
hirnychoho universytetu. – 2018. – № 2  (164). – P. 12-21. 
(http://nv.nmu.org.ua/index.php/uk/)

3. Guliy V. Miocene sulfates of the Tiras’ka formation at Khodoriv, 
Ukraine / V. Guliy, O. ,H.-P. Bojar, A.-V. Bojar, Kostyuk // Carpathian 
journal of Earth and Environmental science. – 2018. – Vol. 13,  №2. – P. 
551-565.
https://www.ijsr.net/search_index_results_paperid.php?
id=ART20176288)

4. Guliy V. M., Geological, geochemical and isotopic modelsof methane 
concentrationin the Ukrainian coal basins / V. M. Guliy, G. D. Lepigov // 
Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2017. – № 4. – С. 90 – 102.

5. Guliy V., Furuta T.,Bilyk N. Features of REE and Srdistribution in 
apatite of different genesis from the Alan Shield (Siberian Platform) // 
Mineralogical Review. 2017. N 67. Issue 2. Р. 3–14

23612 Гулій Василь 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Корисні копалини, 
як основа 
мінерально-
сировинної бази 
для створення 
сучасної економіки 
в Україні

1.  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. 
Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2015 –  № 3 (70). – С. 
59 – 63. – Режим доступу: http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua/
2.  Гулій В. Сульфідна мінералізація у флішових відкладах 
Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю) / В. 
Гулій, С. Кріль, С. Ковтун, Я. Куземко // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2016. 
С. 58 – 62.  – Режим 
доступу:http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2016/N%203%2874%29/ 
guliy_74/ index.php

3.  Guliy V. Calclitites of the Krosno Zone in the East Carpathians 
(Ukraine)  / V. Guliy, S. Kril, V. Zagnitko, V. Stepanov, Ya. Kuzemko, N. 
Bilyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Геологія.– 2017. – №4 (79). – С. 6 – 11. 
(http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua)

4.  Bornyak U.I., Guliy V.M.Natural stones in the basement of the Galician 
historical buildings // Збірник наукових праць УкрДГРІ. 2017, № 4. С. 
60 – 68.

5.  Guliy V.,Bilyk N. Main peculiarities of fluid systems under apatite 
formation in carbonate-bearing endogenous associations 
//MineralogicalCollection. 2019. N 69.Is. 1–2. P. 17–27

159003 Побережська 
Ірина 
Володимирівна

Доцент 0 Науковий семінар 1.  Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід. (метаморфічні 
породи). Частина 3.: / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, В. Б. 
Степанов, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 88 с.

2.  Побережська І. В. Літологічні методи досліджень : Частина 1 
(Уламкові породи) / І. В. Побережська, О. В. Костюк. – Львів :  ЛНУ 
імені Івана Франка, 2017. – 96 с.

3.  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. 
Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2015–  № 3 (70). – С. 
59 – 63. – Режим доступу: http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua/

4.  Guliy V. Peculiarities of the mineral composition and origin of the 
Sillinjarvi carbonatites (Finland) / V. Guliy, V. Stepanov, N. Bilyk, I. 
Poberezhska // Мінералогічний збірник. – 2015. - № 65. - Вип 2. - P. 25 
– 36.

5.  Guliy V. Peculiarities of distribution, composition and origin of 
glaucophane from Dabie-Shan (China) / V. Guliy. I.  Poberezhska, O. 
Kovtun // Мінералогічний збірник. – 2016. - № 66. - Вип 2. - P. 118 – 
127.



218222 Дністрянський 
Мирослав 
Степанович

Професор 0 Науковий семінар 1. Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 348 с.
2. Дністрянський М. С. Геополітика. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 
2011. – 436 с.
3. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України. 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.
4. Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України 
в регіоні Західні Балкани в контексті нових геополітичних реалій // 
Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1. С. 51 – 64.
5. Дністрянський М. С. Предметна область суспільної географії: 
попередній досвід та нові бачення в контексті сучасних 
гносеологічних потреб // Limes, 2017. Т. IV. С. 61 – 67.

211373 Гаськевич 
Володимир 
Георгійович

Професор 0 Науковий семінар 1. Гаськевич В. Г. Ґрунти Сянсько-Дністерської височини : монографія 
/ О. С. Сова, В. Г. Гаськевич – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 
248 с.
2. Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація ясно-сірих лісових ґрунтів 
Малого Полісся / В. Г. Гаськевич // Агрохімія і ґрунтознавство. 
Міжвідомчий тематичний збірник. Книга 2. – Харків : ПП “Стиль-
Іздат”, 2018. – С. 96-97.
3. Гаськевич В. Г. Біогенна турбація лучних ґрунтів мурахами виду 
Lasius flavus / В. Г. Гаськевич // Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – Том 23, випуск 
1 (30). – 2018. – С. 95–106
4. Гаськевич В. Характеристика структури ґрунтового покриву 
Пасмового Побужжя /В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник 
Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Випуск 44. – С. 
62-70.
5. Гаськевич В. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-
Сянської верховини /В. Гаськевич, В. Блистів, Г. Скільська. – Вісник 
Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. –Ч. 1.– С. 
169-184.

52898 Папіш Ігор 
Ярославович

Доцент 0 Науковий семінар 1. Папіш І. Я. Практикум з картографії ґрунтів / І. Я. Папіш, Т. С. 
Ямелинець // Навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 450 с.
2. Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 1. Фізика твердої фази 
ґрунту : навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 94 с.
3. Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів:  
навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2001. – 36 с.
4. Papish I. Clay Profile in Greyzemic Phaeozems of the Pre-Carpathian 
Region (Ukraine) / I. Papish // Вісник Львівського університету. Серія 
географічна. 2018. Випуск 52. С. 240–250.
5. Папіш І. Я. Морфогенез чорноземів типових (Haplic  Chernozems) 
Сокальського пасма / І. Я. Папіш // Генеза, географія та екологія 
ґрунтів : збірник наукових праць. – 2015. – С. 195–201.

124799 Гнатюк Роман 
Михайлович

Доцент 0 Науковий семінар 1. Гнатюк Р. М. Десять позицій за річкове походження верхніх 
(супіщано-сугли нис тих) горизонтів плейстоценових терас 
Українського Передкарпаття та Середнього Придністер’я (частина 4) 
/ Р. М. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2017. – Вип. 01(07). – С. 85-101.
2. Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи 
вивчення (друга стаття ) / Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і 
палео географії Українських Карпат і прилег лих територій: Збірник 
наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 52-
65.
3. Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи 
вивчення (друга стаття ) / Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і 
палео географії Українських Карпат і прилег лих територій: Збірник 
наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 52-
65.
4. Гнатюк Р. Низькі тераси долини Стиру в середній частині 
Волинської височини / Р. Гнатюк, Т. Новак. – Вісник Львівського 
університету. Серія географ. – 2016. – Вип. 50.  – С. 101-118.

347544 Микитенко 
Наталія 
Олександрівна

Професор 
кафедри 
Іноземних 
мов для 
природничих 
факультетів

0 Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

1)Mykytenko N., Rozhak N., Semeriak I. Teaching communication 
strategies to the computer programming students // Advanced Education. 
– 2019. Vol. 6. № 12. – P. 49-54. (web of science)
DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.167148
Статті у фахових збірниках наукових праць:
2)Микитенко Н. О. Конструювання і функціонування ефективної 
системи формування іншомовної професійної компетентності 
майбутніх фахівців нефілологічного профілю // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 
2014. - Вип. 31. – С. 97-101 (фахове видання);
3)Микитенко Н. О. Реалізація диференційного підходу до 
формування іншомовної професійної компетентності майбутніх 
фахівців природничого профілю // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 33. – 
С. 118-121 (фахове видання);
4)Микитенко Н. О. Ієрархічна структура іншомовної професійної 
компетентності майбутніх фахівців природничого профілю // 
Педагогічний альманах:  Збірник наукових праць 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів, перейменованого у КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти». – 2014. – Вип. 24. – С. 69-76 (фахове видання);
4)Микитенко Н. О. Особливості створення ефективного середовища 
формування і розвитку інваріантних компонентів іншомовної 
професійної компетентності майбутніх фахівців природничого 
профілю // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка 
та психологія: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 723. – С. 132-
142. – 1,2 друк. арк. (фахове видання);
5)Микитенко Н. О. Якісні показники ефективності технологій 
формування іншомовної професійної компетентності майбутніх 
фахівців природничого профілю // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 89-96 (фахове 
видання);
6)Микитенко Н. О., Сулим В. Т. Концепція поетапного розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців 
нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові 
записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 17-
24 (фахове видання);
7) Микитенко Н. О., Чорна І. Ю. Сучасні тенденції методики 
навчання іноземних мов і культур: застосування технологій навчання 
// Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 
Серія педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 28. – С. 215-221 (фахове 
видання);

28635 Поляруш 
Борис 
Юрійович

Доцент 0 Філософія 1. Поляруш Б. Рецепція діалогу в філософії Юргена Габермаса / Борис 
Поляруш // Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот 
(із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи) : 



колективна монографія / А. Гуральські, А. Карась, С. Пролєєв, Я. 
Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк, М. Бойченко, Л. Сафонік, І. 
Добропас та ін. ; за заг. ред. проф. А. Ф. Карася. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 216 с. – С. 68–76. – 0,75 д.а.
2. Поляруш Б. Трансформація публічного простору сучасного міста / 
Борис Поляруш // Вісник Львівського університету. Серія 
філософські науки. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 
19. – С. 48–55. – 0,5 д.а.
3. Поляруш Б. Можливості та майбутнє діалогу в сучасному 
суспільстві / Борис Поляруш // Development and modernization of 
social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective 
monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – С. 189–207. 
– 1 д.а.
4. Поляруш Б. Поняття «відкритості» як основна характеристика 
демократичного суспільства / Борис Поляруш // European Applied 
Science / Wissenschaftliches Magazin. – Stuttgart, 2017. – № 4. – P. 55–
58. 

45295 Герцюк 
Дмитро 
Дмитрович

Декан 0 Педагогіка вищої 
школи

1. Герцюк Д. Українське педагогічне товариство «Рідна школа»: етапи 
становлення та розвитку Товариство “Рідна школа”: історія і 
сучасність / Дмитро Герцюк / Науковий альманах / Упоряд. і наук. 
ред. Д. Герцюк і П. Сікорський – Ч. 9. – Львів, 2016. – С. 21–35.
2. Hertsyuk Dmytro. Ukrainian Cultural-Educational Life in Lemkovina 
from the End of the 19th Centuries to the 1930 s. // CZECH-POLISH 
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Volume 8/2016/1. –S. 
77–87.
3. Герцюк Д. Українська приватна школа у Львові: витоки і основні 
віхи становлення / Дмитро Герцюк // Розвиток української та 
польської освіти і педагогічної думки (ХІХ – ХХІ ст.). – Т. 6: Приватна 
освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, 
сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. пр.; за ред. Д. 
Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 38–51.
4. Герцюк Д. Народний університет «Самоосвіта» у Львові (1930–1939 
рр.): організаційно-змістові аспекти діяльності / Дмитро Герцюк 
/Rozwój polskiej   i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na 
przestrzeni XIX – XX wieku. – T.5.: Educacja doroslyh  w Polsce i na 
Ukrainie XIX-XXI w [Zared. A. Haratyk, N. Zayachkivska]. – Wrocław, 
2015.– S.43–53.
5. Герцюк Д. Особливості реформування загальноосвітньої і 
професійної шкіл Польщі у повоєнний період (середина 40-х – 
початок 50-х рр. ХХ ст.) / Герцюк Дмитро // Наукові записки 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 
Психолого-педагогічні науки. – 2015. –№ 4.– С. 188–193.
6. Герцюк Д. Внесок Лева Ясінчука у налагодження культурно-
освітніх зв’язків Товариства “Рідна школа” з українською еміграцією 
Північної Америки (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – 
Вип. 33. – С. 14–23. 
7. Dmytro Hertsiuk. Improving Vocational Education Teacher Training at 
Lviv University within the Framework of the Erasmus+ project ITE-VET / 
Dmytro Hertsiuk, Nataliya Horuk, Tetyana Ravchyna // Improving 
teacher education for applied learning in the field of VET / Thomas 
Deißinger, Vera Braun (ed.) - Münster, New York: Waxmann Verlag 
GmbH, 2018. – P. 181–203 

52072 Добуляк Леся 
Петрівна

Доцент 0 Інформаційні 
технології та 
програмування

2 колективні монографії:
1. Добуляк Л. П. Регіональна диференціація України за рівнем 
розвитку малого підприємництва / Л.П. Добуляк // Spatial aspects of 
socio-economic systems` development: the economy, education and 
health care. Monograph. Opole: The Academy of Management and 
Administration in Opole, 2015. – С. 68 – 75.
2. Dobuliak L. P. Level of small business development in the regions of 
Ukraine. Strategic management: global trends and national peculiatities. 
Collective monograph. -  Kielce, Poland, 2019.
6 статей:
1 – у виданні включеному до науково-метричної бази (Scopus):
1. Potyshniak О. Assessment of the effectiveness of the strategic 
management system of investment activities of companies / O. 
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0 Науковий семінар 1. Лозинський Р. М. Концепція серйозного дозвілля та її роль в 
розвитку теорії туризмознавства / Лозинський Р. М., Кушнір Л. П. // 
Сталий розвиток туризму на засадах міжнародного партнерства: 
освіта, наука, практика : матеріали І наук.-прак. конф., 31 жовт. – 1 
лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М. Ю. Барна]. – Львів: ЛТЕУ, 2018. 
– С. 209–213.
2. Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті 
суспільного розвитку Галичини) / Роман Лозинський. – Львів, 2005. 
– 358 с.
3. Lozynskyy R. Border Issues in The Post-Soviet States: The Case of 
Ukraine – Genesis And Factors / Roman Lozynskyy, Viktoriya Pantyley // 
Border Conflicts in the Contemporary World. – Lublin: Maria Curie-
Sklodowska University Press, 2014. –S .243–253.
4. Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej / [red. nauk. Andrzej 
Jagusiewicz ; zespół aut. R. Szczeciński et al.] ; Instytut Turystyki w 
Warszawie. Narodowy Instytut im. Iwana Franko we Lwowie. Uniwersytet 
Turystyki, Gospodarki i Prawa w Kijowie. Warszawa : Instytut Turystyki, 
2005. 263 s. : (у співав. з K. Łopaciński, J. Zińko й ін.)
5. Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до 
виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія 
населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ 
імені І. Франка, 2013. – 26 с.

114735 Лозинський 
Роман 
Мар`янович

Завідувач 
кафедри

0 Сучасна 
географічна наука 
в Україні й світі

1. Лозинський Р. М. Географія мов в Україні. Навчальний посібник / 
Роман Лозинський. – Львів, ЛІГА «Львів», 2012. – 146 с.
2. Lozynskyy R. Border Issues in The Post-Soviet States: The Case of 
Ukraine – Genesis And Factors / Roman Lozynskyy, Viktoriya Pantyley // 
Border Conflicts in the Contemporary World. – Lublin: Maria Curie-
Sklodowska University Press, 2014. –S .243–253.
3. Lozynskyy  R. Territorial and Ethnic Identity Issues in the Zakarpattia 
Region / Roman Lozynskyy // Territories and Identities in Central, 
Eastern and Southeastern Europe. Scient. editor: Valentin Mihaylov. –
Częstochowa: Instytut Geopolityki, 2014. – S. 340–355.
4. Lozyns’kyi  R. The Modern State of Geographical Studies on the 
Problems of Peripherality in Ukraine / Roman Lozyns’kyi // Barometr 
regionalny. Anializy i prognozy. – № 1 (27). – Zamość, 2012. – S. 7–12
5.   Lozynskyy R. Modern tendencies of the development of ethnolingustic 
situation in Ukraine / Lozynskyy R. // Geographical Aspects of 
Transformation Process in Central and East-Central Europe / T. Michalski 
(ed.). – Gdynia, 2006. – P. 103–109.

125177 Позняк Степан 
Павлович

Завідувач 
кафедри

0 Актуальні 
проблеми 
ґрунтознавства

1. Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії 
ґрунтів: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 272 
с.



2. Позняк С. П., Гавриш Н. С. Роль ґрунтів у розвитку суспільства. 
Український географічний журнал. 2019. № 2.  С. 57-61.
3. Позняк С. П., Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-
географічне районування Львівської обл.: структура та принципи. 
Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018: № 52. С. 
251–265.
4. Позняк С. П. Соціальне ґрунтознавство як новий напрям науки про 
ґрунти. Агрохімія і ґрунтознавство. 2018. № 87. С. 52–56.
5. Позняк С. П. Соціальне ґрунтознавство – новий напрямок науки 
про ґрунти // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 87. – Харків, 2017. – 
С. 52–57.
6. Позняк С. П. Ґрунтово-географічне районування – основа 
раціонального використання і охорони земель / С. П. Позняк, І. Я. 
Папіш. – Агрохімія і ґрунтознавство. – Кн. 1. – Харків, 2014. – С. 128–
145.

109753 Іванов Євген 
Анатолійович

Доцент 0 Методологія 
підготовки 
наукової публікації

1. Іванов Є. Найбільші родовища корисних копалин Східної Галичини 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Є. Іванов : [карта, С. 46] // 
Білецький В. С. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. 
посібн / В. С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський. – К.: ФОП 
Халіков Р. Х., 2019. ‒ 302 с.
2. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за 
загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. 
Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.
3. Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.
4. Іванов Є.А. Конструктивно-географічні засади складання кадастру 
гірничопромислових територій / Є. А. Іванов, І. П. Ковальчук // 
Системна взаємодія кадастрів: проблемні питання методологічного, 
інституційного та інформаційного забезпечення: збірник тез 
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 
29‒30 березня 2019 р.). – Київ: ЦП “Компринт”, 2019.
5. Іванов Є.А. Трансформація урбосистем Львова у районах 
розроблення будівельної сировини / Є. А. Іванов // Сучасний стан і 
перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового 
господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції з нагоди 80-ліття від дня 
народження професора В. П. Кучерявого (м. Львів, 4‒5 квітня 2019 
р.). ‒ Львів: НЛТУ України; ННВК “АТБ”, 2019. – С. 240‒242.

213627 Назарук 
Микола 
Миколайович

Професор 0 Сучасні тенденції 
розвитку географії 
та геології

1. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. / 
М-во освіти і науки України, Львів нац. ун-т імені Івана Франка. – 
Львів, 2013. – 348 с.
2. Львівська область: природні умови та ресурси. Монографія. За заг. 
ред. д.г.н., проф. М. М. Назарук. Львів: Видавництво Старого Лева, 
2018. – 592 с.
3. Назарук М. М.Природні умови як основа забезпечення сталого 
розвитку регіону (на прикладі Львівщині) / М. М. Назарук // Збірник 
наукових праць міжнародної науково – практичної конференції 
Подільські читання. Епоха природничих досліджень: Поділля: 
історія, теорія, практика (м.Камянець-Подільський, 9-11жовтня 2018 
року), Камянець- Подільський. – 2018. –  С. 313-316.
4. Назарук М. М. Історичні аспекти формування промислового 
природо-користування в Львівській області та його екологічні 
наслідки / М. М. Назарук, Л. Галянта // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені В. 
Гнатюка. Серія: Географія. – Вип. 46. №1, 2019. – С. 10-17.
5. Назарук М.М., Сенчина Б.В.  Природно-ресурсні засади сталого 
розвитку регіону (на прикладі Львівщини). Природні ресурси 
регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : 
Матеріали ІІІ міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 241-244.

23612 Гулій Василь 
Миколайович

Завідувач 
кафедри

0 Сучасні аналітичні 
та 
експериментальні 
методи досліджень 
в мінералогії

1. Guliy V. Peculiarities of distribution and composition of betafite from 
different formations of the Aldan Shield (Sakha-Yakutia) / V. Guliy, I. 
Poberezhska, N. Bilyk // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Геологія.– 2019. – №1(84). – С. 8 – 15.  Режим 
доступу: – http://geolvisnyk.univ.kiev.ua 

2. Guliy V. N. Peculiarities of geological-structural position, composition 
and origin of the silver-bearing ores of the Cobalt-Gowganda area (Canada 
shield) / V.N. Guliy, O.V. Kostyuk // Naukovvi visnyk natsionalnoho 
hirnychoho universytetu. – 2018. – № 2  (164). – P. 12-21. 
(http://nv.nmu.org.ua/index.php/uk/)

3. Guliy V. Miocene sulfates of the Tiras’ka formation at Khodoriv, 
Ukraine / V. Guliy, O. ,H.-P. Bojar, A.-V. Bojar, Kostyuk // Carpathian 
journal of Earth and Environmental science. – 2018. – Vol. 13,  №2. – P. 
551-565.
https://www.ijsr.net/search_index_results_paperid.php?
id=ART20176288)

4. Guliy V. M., Geological, geochemical and isotopic modelsof methane 
concentrationin the Ukrainian coal basins / V. M. Guliy, G. D. Lepigov // 
Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2017. – № 4. – С. 90 – 102.

5. Guliy V., Furuta T.,Bilyk N. Features of REE and Srdistribution in 
apatite of different genesis from the Alan Shield (Siberian Platform) // 
Mineralogical Review. 2017. N 67. Issue 2. Р. 3–14

101207 Шаблій Олег 
Іванович

Завідувач 
кафедри

0 Географія 
цивілізацій

1. Шаблій О. І. Суспільна географія. Книга третя. Проблеми 
теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти 
[Вибрані праці] / Олег Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2017. – 562 с.
2. Shablii O. The Main problems of healthcare and wellness tourism in 
Ukraine / O. Shablii, O.Zastavetska, K. Dudarchuk // Journal of Geology, 
Geography and Geoecology. − 2018 . – 28 (№ 2). – P. 28-35.
3. Шаблій О. І. Проблеми конвергенції природничої і суспільної 
географії на сучасному етапі розвитку науки / О. І. Шаблій, М. Р. Влах 
// Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого 
розвитку та Європейської ландшафтної конвергенції: матеріали 
Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування 
Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного 
університету імені Івана Франка (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: 
Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 5–8.
4. Шаблій О. І. Формування нових наукових дисциплін на перетині 
суспільної географії і суміжних наук / О. І. Шаблій // Українська 
географія: сучасні виклики. – Київ, 2016. – Т. І. – С. 221–223.
5. Шаблій О. І. Нова системна класифікація географічної науки: 
проблеми і напрямки модернізації / О. І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. 
Котик // Історія української географії. Всеукраїнський науково-
теоретичний часопис. – Тернопіль, 2015. – Вип. 32. – С. 7–17.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 



Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Методологія підготовки наукової публікації

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних  вітчизняних та зарубіжних 
вчених, фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету власного 
наукового дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН8. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.
РН12. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних 
виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз.

Лекція, презентація;
Спільні проекти;
Дискусія.

Поточний контроль:
Практичні роботи (40 балів);
Модуль (10 балів);

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів).

Педагогіка вищої школи

РН5. Знати принципи організації, форми 
здійснення навчального процесу в сучасних 
умовах, його наукового, навчально-
методичного та нормативного забезпечення, 
опрацювання наукових та інформаційних 
джерел при підготовці занять, застосування 
активних методик викладання.
РН11. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю у відповідній галузі наукової 
та/або професійної діяльності.
РН14. Мати досвід роботи в команді, навички 
міжособистісної взаємодії.

Загальнонаукові методи пізнання;
Словесні (інтерактивна лекція, пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог, кейс-метод, мозкова 
атака);
Наочні (ілюстрування лекційного матеріалу 
записами, таблицями, схемами);
Практичні (виконання ділових і сюжетно-
рольових вправ, ігор, практичних завдань 
шляхом застосування різних форм 
навчально-пізнавальної діяльності 
(індивідуальної, парної, групової) з метою 
формування педагогічних знань, умінь і 
навичок).

Поточний контроль:
Відвідування лекцій та участь у їх 
інтерактивній частині (10 балів);
Участь і виступи на семінарських заняттях з 
дисципліни (50 балів);
Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
(40 балів);

Підсумковий контроль:
Залік за результатами поточного оцінювання.

Корисні копалини, як основа мінерально-сировинної бази для створення сучасної економіки в Україні

РН1. Володіти сучасними передовими  
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН6. Уміти проводити критичний аналіз, 
оцінку і синтез нових наукових положень та 
ідей.

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.);
Проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Поточний контроль:
практичні/самостійні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен комбінованйи (50 балів)

Мінералого-геохімічні індикатори петрологічних процесів і утворення руд та прикладні аспекти їх використання

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН6. Уміти проводити критичний аналіз, 
оцінку і синтез нових наукових положень та 
ідей.

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.);
Проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Поточний контроль:
практичні/самостійні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен комбінованйи (50 балів)

Геолого-структурні та речовинні характеристики основних типів родовищ корисних копалин та сучасні аналітичні методи їх 
вивчення

РН4. Знати процедуру встановлення 
інформаційної цінності та якості 
літературних і фондових джерел.
РН9. Аналізувати сучасні наукові праці, 
виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання, здійснювати моніторинг наукових 
джерел інформації стосовно досліджуваної 
проблеми, встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами.

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.);
Проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Поточний контроль:
практичні/самостійні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен кобінований (50 балів)

Мінеральні парагенези, як основа моделювання в генетичній мінералогії для пізнання природних процесів мінералоутворення

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН10. Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії. 

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.);
Проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Поточний контроль:
практичні/самостійні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен кобінований (50 балів)

Сучасні теорії процесів рудогенезу та генетична систематика родовищ корисних копалин

РН4. Знати процедуру встановлення 
інформаційної цінності та якості 
літературних і фондових джерел.
РН6. Уміти проводити критичний аналіз, 
оцінку і синтез нових наукових положень та 
ідей.

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.);
Проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Поточний контроль:
практичні/самостійні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен кобінований (50 балів)

Сучасні аналітичні та експериментальні методи досліджень в мінералогії

РН1. Володіти сучасними передовими  
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН10. Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії.

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  
навчальні спільноти і т. д.);
Проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Поточний контроль:
практичні/самостійні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен кобінований (50 балів)

Актуальні проблеми ґрунтознавства

РН1. Володіти сучасними передовими Презентації, лекції, практичні заняття Поточний контроль:



концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН9. Аналізувати сучасні наукові праці, 
виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання, здійснювати моніторинг наукових 
джерел інформації стосовно досліджуваної 
проблеми, встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами
РН16. Здійснювати організацію польових і 
лабораторних досліджень відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й охорони 
праці.

Лабораторні заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модулі (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів).

Палеогеографія

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних  вітчизняних та зарубіжних 
вчених, фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету власного 
наукового дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій

Лекція, пояснення, бесіда;
Виконання практичних робіт;
Аналізу та синтез;
Формування вмінь і навичок інтерпретації 
результатів досліджень різноманітних 
об’єктів, в т.ч. польові експедиційні роботи на 
розрізах

Поточний контроль:
Семінарські заняття (30 балів)
Контрольні заміри, модулі (20 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Географія цивілізацій

РН8. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій 

Презентації, лекції;
Практичні заняття.

Поточний контроль:
Семінарські заняття (40 балів)
Контрольні заміри, модулі (10 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Педагогічна практика

РН5. Знати принципи організації, форми 
здійснення навчального процесу в сучасних 
умовах, його наукового, навчально-
методичного та нормативного забезпечення, 
опрацювання наукових та інформаційних 
джерел при підготовці занять, застосування 
активних методик викладання.
РН11. Мати досвід спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю у відповідній галузі наукової 
та/або професійної діяльності.
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій 

Аналіз, синтез;
Моннлог, діалог;
Ретроспективний метод

Підсумковий контроль:
залік

Функціонування, динаміка та еволюція ландшафтів

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН10. Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії. 
РН13. Професійно презентувати результати 
своїх досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах, мати досвід практичного 
використання іноземної мови у науковій, 
інноваційній та педагогічній діяльності.

Лекції, семінари;
Семінари-дискусії;
Інтерактивні методи.

Поточний контроль:
Практичні заняття (до 40 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (60 балів)

Методологія і методика ґрунтово-екологічних досліджень

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН10. Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії. 
РН16. Здійснювати організацію польових і 
лабораторних досліджень відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й охорони 
праці. 

Презентації, лекції;
Практичні заняття.

Поточний контроль:
Семінарські заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модулі (25 балів)

Підсумковий контроль:
Комбінований екзамен (50 балів)

Прикладна геоморфологія

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН9. Аналізувати сучасні наукові праці, 
виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання, здійснювати моніторинг наукових 
джерел інформації стосовно досліджуваної 
проблеми, встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій 

Лекції, співбесіда, дискусія, індивідуальні 
доповіді на семінарських заняттях з тематики 
дисертаційних робіт.

Поточний контроль:
Семінарські заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модулі (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Просторова організація ландшафтів

РН1. Володіти сучасними передовими  
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-

Лекції, семінари;
Семінари-дискусії;
Інтерактивні методи.

Поточний контроль:
Практичні заняття (до 40 балів)



дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН15. Використовувати сучасні інформаційні 
та комунікативні технології при спілкуванні, 
обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел.
РН16. Здійснювати організацію польових і 
лабораторних досліджень відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й охорони 
праці. 

Підсумковий контроль:
Екзамен (60 балів)

Сучасна географічна наука в Україні й світі

РН5. Знати принципи організації, форми 
здійснення навчального процесу в сучасних 
умовах, його наукового, навчально-
методичного та нормативного забезпечення, 
опрацювання наукових та інформаційних 
джерел при підготовці занять, застосування 
активних методик викладання.
РН6. Уміти проводити критичний аналіз, 
оцінку і синтез нових наукових положень та 
ідей.
РН7. Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, які приводять до отримання 
нових знань.

Семінарські заняття;
Дискусія;
Індивідуальні заняття, 
Проблемні бесіди;
Метод кейсів;
Творче індивідуальне завдання.

Поточний контроль:
Лабораторні заняття (20 балів)
Контрольні заміри, модулі (30 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Ґрунтознавство і географія ґрунтів

РН1. Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних  вітчизняних та зарубіжних 
вчених, фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету власного 
наукового дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій 

Презентації, лекції, лабораторні заняття Поточний контроль:
Лабораторні заняття (20 балів)
Контрольні заміри, модулі (30 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Актуальні проблеми геоморфології та палеогеографії

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних  вітчизняних та зарубіжних 
вчених, фундаментальні праці у галузі 
дослідження, формулювати мету власного 
наукового дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН7. Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, які приводять до отримання 
нових знань.
РН8. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.

Лекція-презентація, семінар-конференція, 
пояснення, дискусія;
Виконання практичних робіт з метою 
набуття нових знань і інформації, їх 
правильної інтерпретації на рівні 
поставлених робочих гіпотез;
Проблемно-пошукові методи .

Поточний контроль:
Семінарські заняття (25 балів)
Контрольні заміри, модуль (25 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Теоретичні та прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів

РН1. Володіти сучасними передовими  
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН8. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій 

Лекції, семінари;
Семінари-дискусії;
Інтерактивні методи.

Поточний контроль:
Практичні заняття (до 40 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (60 балів)

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН12. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних 
виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз.
РН13. Професійно презентувати результати 
своїх досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах, мати досвід практичного 
використання іноземної мови у науковій, 
інноваційній та педагогічній діяльності.

Комунікативні методи мовного навчання; 
Жанрово-базований підхід до оволодіння 
провідними форматами науково-
академічного спілкування;
Колаборативне навчання у вигляді групових 
дискусій та виконання спільних проектів, 
підготовка мультимедійних презентацій

Поточний контроль:
Практичні заняття (до 50 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (50 балів)

Філософія

РН6. Уміти проводити критичний аналіз, 
оцінку і синтез нових наукових положень та 
ідей.
РН14. Мати досвід роботи в команді, навички 
міжособистісної взаємодії.
РН17. Мати здатність діяти соціально свідомо 
і відповідально на основі етичних мотивів, 
приймати обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися, нести відповідальність за 
новизну наукових досліджень та прийняття 
експертних рішень, здатність мотивувати 
співробітників та рухатися до спільної мети.

дебати (оксфордські, панельні, «за» і 
«проти»);
проблемно-пошукові;
ситуативне моделювання;
техніки опрацювання дискусійних питань;
метод проектів і їх презентацій;
метод усного опитування.

Поточний контроль:
Практичні заняття (від 30 до 50 балів)

Підсумковий контроль:
Екзамен (комбінована форма: теоретико-
методологічне обґрунтування дослідження – 
20 балів, відповіді за білетами – 30 балів)



Науковий семінар

РН3. Володіти принципами фінансування 
науково-дослідної роботи, структури 
кошторисів на її виконання, підготовки 
запиту на отримання фінансування, 
складання звітної документації.
РН4. Знати процедуру встановлення 
інформаційної цінності та якості 
літературних і фондових джерел.
РН8. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.
РН9. Аналізувати сучасні наукові праці, 
виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання, здійснювати моніторинг наукових 
джерел інформації стосовно досліджуваної 
проблеми, встановлювати їх інформаційну 
цінність шляхом порівняльного аналізу з 
іншими джерелами
РН12. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних 
виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз.
РН13. Професійно презентувати результати 
своїх досліджень на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях, 
семінарах, мати досвід практичного 
використання іноземної мови у науковій, 
інноваційній та педагогічній діяльності.

Семінарські заняття, 
Дискусія;
Індивідуальні заняття;
Самостійна робота;
Проблемні бесіди;
Метод кейсів.

Поточний контроль:
Поточна успішність (50 балів);
Доповідь на науковому семінарі (25 балів);
Індивідуальне завдання (25 балів).

Підсумковий контроль:
Залік за результатами поточного оцінювання.

Сучасні тенденції розвитку географії та геології

РН1. Володіти сучасними передовими 
концептуальними та методологічними 
знаннями при виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей знань.
РН2. Мати ґрунтовні знання предметної 
області та розуміння професії, знання праць 
провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, 
фундаментальні праці у галузі дослідження, 
формулювати мету власного наукового 
дослідження як складову загально-
цивілізаційного процесу.
РН7. Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, які приводять до отримання 
нових знань.
РН10. Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії. 
РН15. Використовувати сучасні інформаційні 
та комунікативні технології при спілкуванні, 
обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел.
РН16. Здійснювати організацію польових і 
лабораторних досліджень відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й охорони 
праці. 
РН18. – відповідно до вибіркових 
спеціалізацій 

Презентація, лекції;
Колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство, 
навчальні спільноти і т. д.);
Проектноорієнтоване навчання;
Дискусія.

Поточний контроль:
Практичні заняття (від 30 до 50 балів);

Підсумковий контроль:
Екзамен (комбінована форма).

Екологічні ризики та управлінські рішення

РН3. Володіти принципами фінансування 
науково-дослідної роботи, структури 
кошторисів на її виконання, підготовки 
запиту на отримання фінансування, 
складання звітної документації.
РН8. Формулювати наукову проблему з 
огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 
мають розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.
РН15. Використовувати сучасні інформаційні 
та комунікативні технології при спілкуванні, 
обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел.

Лекції, співбесіда, дискусія;
Індивідуальні доповіді на семінарських 
заняттях з тематики дисертаційних робіт.

Поточний контроль:
Практичні/самостійні (25 балів)
Контрольні заміри, модулі (25 балів)

Підсумковий контроль:
Комбінований екзамен (50 балів)

Інформаційні технології та програмування

РН10. Проводити професійну інтерпретацію 
отриманих матеріалів на основі сучасного 
програмного забезпечення з використанням 
існуючих теоретичних моделей, створювати 
власні об’єкт-теорії. 
РН15. Використовувати сучасні інформаційні 
та комунікативні технології при спілкуванні, 
обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 
інтерпретації джерел.

Лекції з використанням мультимедіа;
Навчання на моделях;
Метод доцільних завдань.

Поточний контроль:
Проведення лабораторних робіт (80 балів).

Підсумковий контроль:
Підсумкове опитування (20 балів); 
комбінований залік.

 


