ухвАлА
Вчено.і. ради Львівського національного університету імені івана Франка
від 1 лютого 2019 року

(протокол №61 /2)
Про навчально-методичну, наукову та
виховну роботу на біологічному факультеті
Заслухавши та обговоривши звіт декана біологічного факультету доцента Хамара І.С.
інформацію голови комісі.і., проректора із науково.і. роботи професора

та
Гладишевського Р.Є. про навчально-методичну, наукову та виховну роботу на
біологічному факультеті, урахувавши зауваження і пропозиці.і., Вчена рада
ухвалила:

1.

Навчально-методичну, наукову та виховну роботу на біологічному факультеті
Львівського національного університету імені івана Франка схвалити.
2. деканату та кафедрам факультету, враховуючи нові вимоги до якості навчального
процесу:

а) покращити матеріальну базу навчальних практикумів і наукових лабораторій, у тому
числі за рахунок спонсорських коштів і ґрантів;

б) домогтися покращення матеріально.і. бази для проведення навчальних практик і
наукових досліджень у Шацькому біолого-географічному та Високогірному
біологічному стаціонарах через спільні проекти і ґранти з дирекцією об'єктів
природно-заповідного фонду та адміністрацією Волинсько.і. та Закарпатсько.і. областей;
в) підготувати на кожній кафедрі принаймні по одному електронному курсу з
навчальних дисциплін (до 31 грудня 2019 року);
г) розробити два навчальні курси англійською мовою для підготовки фахівців за
освітнім ступенем "Магістр" (до 31 травня 2020 року);

д) сприяти фінансовому забезпеченню наукових досліджень аспірантів з метою
підвищення ефективності .і.хньо.і. роботи;
е) розробити детальний план підготовки та захисту докторських дисертацій (до
30 квітня 2019 року);

є) укласти міжнародні двос`торонні договори з освітніми та науковими закладами для
реалізаці.і. академічно.і. мобільності студентів, закордонних наукових стажувань.
Науково-педагогічним і науковим працівникам факультету активізувати участь у
конкурсах на здобуття ґрантів, проектів та госпдоговірних тематик.
4. Забезпечити
функціонування
Міжуніверситетського
центру
колективного
користування "Клітинно.і. біологі.і. та біоенергетики" та розробити його веб-портал (до
28 лютого 2019 року).
5. Разом з департаментом освіти і науки Львівсько.і. обласно.і. державно.і. адміністраці.і.,

3.

Західним науковим центром НАН Укра.і.ни та МОН Укра.і.ни розробити систему заходів
6.

для працевлаштування випускників (до 31 травня 2019 року).
Забезпечити повноцінне наповнення веб-сторінки факультету як засобу навчального
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наукометрично.і. б
на Вченій раді Університету у 2021 році.
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