Стратегія розвитку кафедри історичного краєзнавства
на 2020-2025 рр.

1.Місія. Кафедра історичного краєзнавства створена у Львівському
університеті в 1998 р. За цей час вона перетворилася у важливий осередок
історико-регіональних досліджень. Тому одним із основних пріоритетів є її
подальший розвиток через підготовку висококваліфікованих кадрів. В Україні
на цей час це єдина кафедра, що зосереджується на дослідженнях історикокраєзнавчої проблематики і забезпечує викладання нормативної дисципліни
«історичне краєзнавство
Зараз професорсько-викладацький склад кафедри налічує 10 осіб (2 доктори
наук, професори, 8 кандидатів наук, доценти) у тому числі один працівник
навчально-допоміжного персоналу з вищою освітою. За штатним
розписом це 9,25 ставки викладацького складу.
Наші цінності – формування у студентів почуття патріотизму, плекання
гуманних цінностей, академічної доброчесності, активної громадянської
позиції
2. Візія. Кафедра має бути авторитетним науковим центром у
західноукраїнському регіоні, який би об’єднував і координував діяльність
існуючих історичко-краєзнавчих осередків як наукового, так і
громадського напрямку, сприяв розробці та реалізації програм історичної
політики в регіоні, у тому числі його активній пропаганді як в Україні,
так і за її межами, що робило б його привабливим для розвитку туризму.
3.Цілі. Кафедра ставить за мету брати участь у проведенні гуманітарної
політики у регіону, встановивши для цього тісну співпрацю з органами
державної влади, іншими громадськими об’єднаннями, які дотичні до
питань історико-краєзнавчого характеру і надавати їм відповідні
консультативні послуги.
Колектив кафедри ставить за мету поглибити наукові дослідження, що
стосуються західноукраїнського регіону. Серед них: «Галичина в
контексті європейської історії», «Військова історія Галичини»,
«Історичні пам’ятки Галичини», «Реституція історичних пам’яток
Галичини», «Історичні регіони України», «Історичний туризм»,
«Українсько-польські відносини в Галичині: історична ретроспектива та
сучасність».
4. Стратегічний план розвитку

Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів
Встановити, щорічне розміщення праць викладачів у репозитарії кафедри.
Відповідальність виконання покласти на лаборанта кафедри. Термін
виконання ‒ грудень 2020 р.
Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедри
Регулярно розміщувати на web-сторінці кафедри (а також на webсторінках викладачів) матеріали, що стосуються освітньої та наукової
діяльності кафедри: матеріали конференцій, методичні матеріали,
матеріали для підготовки студентами семінарських занять тощо.
Виконання завдання покладається на кожного викладача кафедри. Термін
виконання травень 2020 р.
Розвиток системи електронного навчання, формування онлайн середовища з
потрібною кількістю електронних навчальних курсів
Кожен викладач кафедри має розмістити на своїй web-сторінці авторський
лекційний курс, індивідуальні завдання для студентів з курсу, а також курси
ДВВ з відповідними методичними матеріалами. Термін виконання січень
2021 р.
Сприяння підвищенню
компетенцій

кваліфікації

працівників

у

сфері

цифрових

Кожен працівник кафедри зобов’язаний пройти курси, які проводяться в
Університеті для отримання необхідного рівня знань і навиків у сфері
цифрових компетенцій. Термін виконання 2020‒2021 рр.
Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору
Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу
інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих
кабінетів викладачів
Працівники кафедри зобов’язані створити і активно використовувати особисті
електронні кабінети 2020‒2021 рр.
Міжнародна діяльність
Зростання показника участі студентів, аспірантів, викладачів і науковців у
програмах міжнародної академічної мобільності
Пропонувати керівництву факультету щороку кандидатів (по 1‒2) для участі у
програмах міжнародної академічної мобільності. Зокрема у рамках співпраці
з Вищою торгівельною школою у Варшаві, Ягeлонським університетом
(Краків). Термін виконання 2020‒2025 рр.

Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за
кордоном.
Сприяти відрядженню для праці в закордонних архівах і наукових установах
працівників, які завершують написання докторських дисертацій: доценти
Мрака І. Б, Масик Р. В. Термін виконання 2020‒2023 рр.
Збільшення кількості курсів і освітніх програм іноземними мовами
Забезпечити читання курсів англійською мовою: доценти І. І. Федик,
Р. В. Масик. Упродовж 2020‒2025 рр.
Освітня діяльність
Перейти на викладання усіх навчальних курсів з використанням
мультимедійних засобів. Проведення підсумкового контролю проводити з
використанням комп’ютерних технологій. З цією метою розробити відповідну
систему тестування упродовж 2021‒2023 рр.
Збільшити число вибіркових курсів, щороку оновлювати магістерські
програми, забезпечити викладання курсу «Історичні пам’ятки Галичини
англійською мовою» . Термін виконання 2022 р.
Для поліпшення якості навчально-освітнього процесу щороку проводити
рейтингування викладачів кафедри. Упродовж 2020‒2025 рр.

Наукова діяльність
Підготовка дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук:
доц. Масик Р. В. «Рецепція економічної політики польських урядів
міжвоєнного періоду науковим і господарським середовищем Східної
Галичини». Планований захист 2022 р.
доц. Мрака І. Б. «Західна Україна у військовому потенціалі Другої Речі
Посполитої». Планований захист 2023 р.
Викладачам кафедри опублікувати упродовж 2020‒2023 рр. по одній статті у
журналах з імпакт-фактором.

