ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
1) Освітній процес.
- аналіз та удосконалення освітніх програм, навчальних планів з метою
приведення їх до затверджених стандартів вищої освіти;
- проведення щорічних опитувань серед студентів та викладачів
факультету щодо якості навчання та викладання на факультеті;
- проведення акредитації в 2018/2019 та 2019/2020 навчальних роках
освітніх програм за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»;
- залучення до освітнього процесу зарубіжних висококваліфікованих
викладачів та практиків (до 3 осіб на семестр);
- участь студентів факультету у програмах академічної мобільності (до 5
осіб на навчальний рік);
- завершення наповнення електронної бази даних випускників факультету ;
- рецензування описів освітніх програм потенційними працедавцями (до 5
програм на навчальний рік);
- організація дуальної освіти ОП «Гідрологія» на основі використання
ресурсної бази Українського гідрометеорологічного інституту (філія
кафедри гідрології та гідроекології);
- продовження та підписання нових довгострокових договорів на практику
із організаціями – потенційними роботодавцями (Державне підприємство
"Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
"ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя, ДУ «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку» НАН України, Український
гідрометеорологічний центр, Центральна геофізична обсерваторія імені
Бориса Срезневського, Туристична компанія ТUI, Туристична компанія
TPG, Центр організації дорожнього руху Києва);
- проведення Всеукраїнської олімпіади з географії для абітурієнтів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка ;
- участь факультету у виставках «КНУ-EXPO» ;
- участь викладачів та студентів факультету у профорієнтаційній роботі,
проведення зустрічей з абітурієнтами та батьками ;
- проведення ліцензування та запровадження в освітній процес
міждисциплінарної освітньої програми за спеціальністю 014.15 Середня
освіта (Природничі науки) (2020/2021 навчальний рік);
- збільшення кількості навчальних дисциплін, які викладаються
англійською мовою;
- продовження реалізації на факультеті програми подвійного дипломування
«Географія еногастрономічної рекреації та туризму» спільно з
Університетом Камеріно (Італія);
- збільшення кількості іноземних студентів.
2) Дослідження та інновації
- підвищення рівня наукових досліджень на географічному факультеті та
покращення публікаційної активності співробітників шляхом більш
ефективного використання наукового потенціалу співробітників
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факультету (залучення викладачів, аспірантів, докторантів, науковців з
міждисциплінарних напрямків до наукової роботи), проведення на
факультеті не менше 2-х наукових конференцій на рік;
підтримка та забезпечення належного рівня наукових видань
географічного факультету, необхідного для входження їх до міжнародних
наукометричних баз даних та входження їх до категорії Б згідно нового
Порядку формування переліку наукових фахових видань України;
збільшення кількості публікацій співробітників факультету (не менше 1520 публікацій на рік) в наукових виданнях, що індексуються в науковометричних базах Scopus та WoS.
підвищення рівня підготовки аспірантів (PhD-студентів) та забезпечення
своєчасного захисту їх наукових робіт, забезпечення ефективності роботи
аспірантури на рівні, не нижчому за середньоуніверситетський;
залучення додаткового фінансування наукових досліджень з урахуванням
потреб в експедиційних дослідженнях та придбання обладнання, зокрема
кардинального оновлення та закупівлі сучасного лабораторнодослідницького обладнання для проведення геоморфологічних та
палеогеографічних пошукувань, ландшафтних, гідро-метеорологічних та
картографічних досліджень;
активізація міждисциплінарних досліджень, зокрема в межах проектів
молодих вчених, та створення нових наукових колаборацій – як всередині
Університету, так і з зовнішніми організаціями, у тому числі
міжнародними;

3) Міжнародне співробітництво
- стимулювання
міжнародної
наукової
та
освітньої
співпраці
професорсько-викладацького складу, аспірантів та докторантів;
- розширення наукової співпраці в межах спільних міжнародних наукових
проектів в рамках програми ЄС «Горизонт 2020», CRDF, NATO, Еразмус,
фонд Гумбольдта, Німецька служба академічних обмінів DAAD, USID та
інших міжнародних грантових програм ;
- продовження реалізації на факультеті програми міжнародної академічної
мобільності студентів факультету з університетом Лоранда Етвеша
(Будапешт, Угорщина), розширення програм міжнародної академічної
мобільності студентів факультету ..
4) Інформатизація.
- оновити комп’ютерне забезпечення навчального процесу (придбання 15
комп’ютерів та ліцензованого програмного забезпечення);
- розміщувати на сайті факультету затверджених описів нових освітніх
програм, робочих навчальних програм, електронних навчальних посібників,
методичних матеріалів;
- запровадити дистанційні освітні курси для студентів заочної форми
навчання із використання системи Moodle .

5) Формування суспільних цінностей.
- щорічно в березні проводити студентську олімпіаду з історії
географічного факультету;
- у курсі «Вступ до університетських студій» впровадити тему «Тенденції
розвитку географічної освіти в Університеті»;
- розглянути питання про створення Асоціації випускників географічного
факультету;
- щорічно проводити оновлення рекламної продукції про факультет.
6) Розвиток людського потенціалу.
- підвищити ефективність аспірантури і докторантури;
- активізувати участь студентів факультету у конкурсах студентських
наукових робіт.
7) Створення, реконструкція та утримання основних фондів.
- розробити програму поліпшення матеріального забезпечення баз
навчальних практик факультету (м. Богуслав, с. Чорна Тиса Рахівського району
Закарпатської області).

