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Кафедра створена у 2000 р. шляхом поділу 
кафедри геоморфології на дві: геоморфології 
та конструктивної географії і картографії. Сьо-
годні навчальну і наукову роботу на кафедрі 
здійснюють 11 викладачів (доцентів) і ще два 
викладачі працюють за сумісництвом (доцент 
й асистент). На кафедрі працюють три співро-
бітника навчально-допоміжного персоналу. У 
різні роки сумісниками працювали спеціалісти-
екологи Львівської міської ради і Державного 
управління екології та охорони природних ре-
сурсів у Львівській області (Департаменту еко-
логії та природних ресурсів Львівської ОДА), 
геологи і гідрогеологи ВАТ (ПАТ) “Геотехнічний 
інститут”, гідрологи і гідроекологи Львівського 
обласного управління водних ресурсів (Басей-
нового управління водних ресурсів річок Захід-
ного Бугу та Сяну). 

У структуру кафедри входить навчальна ла-
бораторія геоінформаційного моделювання і 
картографування, кабінет геодезії і картографії 
та кімната географічної карти (спецкімната). 

Засновником і першим завідувачем кафедри 
став доктор географічних наук, професор Іван 
Ковальчук – відомий вчений-географ, геомор-
фолог, гідроеколог, доктор географічних наук, 
професор, академік Української екологічної ака-
демії наук, академік-секретар Відділення наук 
про Землю Академії наук вищої освіти України, 
дійсний член Наукового товариства імені Шев-
ченка, заслужений діяч науки і техніки України, 
фундатор Львівської еколого-геоморфологічної 
школи. Під його керівництвом суттєво попов-
нився спеціалістами склад кафедри, відкрилися 
нові спеціальності на кафедрі та у Природни-
чому коледжі. 

У 2007–2008 рр. обов’язки завідувача вико-
нував кандидат геолого-мінералогічних наук, 
доцент Петро Волошин. У 2008‒2016 рр. заві-
дувачем був доктор географічних наук, про-
фесор Валерій Петлін. 
 

Засновник кафедри – 
професор Іван Ковальчук 

З 2016 р. виконував 
обов’язки, а з 2018 р. 
став завідувачем док-
тор географічних наук, 
доцент Євген Іванов. 

Незважаючи на не-
тривалий період ста-
новлення кафедри, її 
склад суттєво змінив-
ся й омолодився. Біль-
шість викладачів, що 
працювали на початку 
заснування кафедри, 
нині викладають в ін-
ших вищих навчаль-
них закладах України. 

Професор Іван Ковальчук сьогодні працює у 
Києві, завідує кафедрою геодезії та картографії 
Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України та є заступником 
декана факультету землевпорядкування. Спо-
чатку перейшла у Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка, а потім повернулася 
на географічний факультет й очолила кафедру 
геоморфології і палеогеографії доктор геогра-
фічних наук, професор Лідія Дубіс. На гео-
логічний факультет Львівського університету 
перейшов кандидат геолого-мінералогічних 
наук, доцент Петро Волошин, який керує ка-
федрою екологічної та інженерної геології і 
гідрогеології. На біологічний факультет Львів-
ського університету пішла доктор біологічних 
наук, професор Галина Антоняк. Професором 
кафедри фізичної географії Східноєвропейсь-
кого національного університету ім. Лесі Україн-
ки став доктор географічних наук Валерій Пет-
лін. Доцент Марія Симоновська переїхала на 
постійне місце проживання до США й зали-
шила викладацьку роботу. Завідувач лабора-
торії Галина Химочка перейшла на викладацьку 
роботу у Природничий коледж Львівського 
університету. 

Суттєвий вклад у розвиток кафедри внесли 
досвідчені спеціалісти у галузі екології й гідро-
логії, які за сумісництвом викладали на кафедрі. 
Це доцент Мирон Колодко, асистенти Оксана 
Ковальчук, Тетяна Боднарчук, Степан Желих і 
Володимир Чорний. 

Кафедра здійснює підготовку студентів освіт-
ніх рівнів бакалавр і магістр за спеціально-
стями 101 “Екологія”, 106 “Географія” і 183 
“Технології захисту навколишнього середови-
ща”. Водночас кафедра забезпечує викладання 
навчальних дисциплін для спеціальностей 014 
“Середня освіта (географія)”, 103 “Науки про 
Землю (географія)”, 241 “Готельно-ресторанна 
справа” і 242 “Туризм”. Важливою складовою 
підготовки студентів залишаються навчальні і 
виробничі практики. 

Наукові дослідження кафедри різнопланові, 
постійно з’являються нові напрями. За час існу-
вання кафедри вийшло понад 50 монографій, 
два підручники, близько 40 навчальних посіб-
ників і 90 навчально-методичних вказівок і 
рекомендацій. 

Цього року кафедра конструктивної геогра-
фії і картографії відзначає двадцятиріччя. За 
цей час відбулося становлення кафедри, на-
писано перші сторінки її історії, здобуто перші 
вагомі успіхи у навчанні, науці і вихованні 
молодого покоління. Тож дозвольте стисло роз-
глянути головні аспекти навчальної, наукової і 
виховної діяльності кафедри. 
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Кафедра конструктивної географії і карто-
графії готує бакалаврів першого рівня вищої 
освіти галузі знань 10 “Природничі науки” за 
спеціальністю 101 “Екологія (прикладна еколо-
гія)”. Студенти навчаються три роки десять міся-
ців і виконують кваліфікаційну (дипломну) ро-
боту. Відповідно до навчальних планів спеціа-
лістам присвоюється кваліфікація “Бакалавр з 
екології. Фахівець із прикладної екології”. 

За цією ж спеціальністю здійснюється під-
готовка магістрів. Вони навчаються один рік 
чотири місяці, виконують та захищають квалі-
фікаційну (магістерську) роботу. Після успіш-
ного захисту кваліфікаційної роботи випускни-
кам присвоюють кваліфікацію “Магістр з еко-
логії. Еколог. Фахівець із прикладної екології”. 

На кафедрі також готують фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
18 “Виробництво та технології” за спеціальністю 
183 “Технології захисту навколишнього сере-
довища”. Після одного року і чотирьох місяців 
навчання та успішного захисту кваліфікаційної 
роботи випускникам присвоюють кваліфікацію 
“Магістр з технологій захисту навколишнього 
середовища”. 

Згідно з навчальним планом бакалаврів спе-
ціальності “Екологія (прикладна екологія)” на 
нормативні навчальні дисципліни відведено 
75 % аудиторних годин (5 400 год.). Серед 
нормативних курсів виділимо “Вступ до еко-
логічної діяльності” (доц. П. Волошин), “Методи 
екологічних досліджень (доц. Є. Іванов), “Гідро-
логія” (доц. Л. Курганевич), “Картографічні ме-
тоди в екології” (доц. С. Кравців), “Геоекологія 
України” (доц. Д. Кричевська), “ГІС у природо-
користування” (доц. Ю. Андрейчук), “Моніто-
ринг довкілля” (доц. Л. Курганевич, доц. П. Во-
лошин), “Гідроекологія” (доц. А. Михнович), 
“Збереження біотичного та ландшафтного 
різноманіття” (доц. Є. Іванов), “Стандартиза-
ція якості довкілля” (доц. М. Петровська) та ін. 
При цьому на цикл загальної підготовки виді-
лено 900 год., цикл професійної та практичної 
підготовки ‒ 4 500 год. (у тім числі на дисцип-
ліни освітньої програми “Прикладна екологія” – 
1 800 год.). у свою чергу, на вибіркові (віль-
ного вибору студента) навчальні дисципліни 
припадає 25 % аудиторних годин (1 800 год.). 
У таблицях подано перелік навчальних дисцип-
лін, які забезпечують викладачі кафедри для 
підготовки ОКР “Бакалавр” і “Магістр” різних 
спеціальностей. 

Для магістрів двох спеціальностей навчаль-
ними планами відведено 2 700 год. 
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Перелік навчальних дисциплін підготовки ОКР “Бакалавр” 
спеціальності 101 “Екологія (прикладна екологія)” 

Назва навчальної дисципліни 
Лекції / 
Практ. 

(лабор.) 

Форма 
здачі 

Дисципліну читає 

Перший курс 

Вступ до екологічної діяльності 32/32 залік доц. П. Волошин 

Методи екологічних досліджень 32/32 залік доц. Є. Іванов 

Другий курс 

Гідрологія 32/32 іспит доц. Л. Курганевич 

Картографічні методи в екології 32/32 залік доц. С. Кравців 

Геоекологія України 32/32 залік доц. Д. Кричевська 

Третій курс 

Моніторинг довкілля 64/64 іспит доц. Л. Курганевич, 
доц. П. Волошин 

Водні ресурси та водний кадастр 32/32 іспит доц. Л. Курганевич 

ГІС у природокористуванні 32/32 іспит доц. Ю. Андрейчук 

Радіаційна екологія 32/32 залік доц. Є. Іванов 

Екологія міських систем 32/32 залік доц. П. Волошин 

Екологічне інспектування та екологічний 
контроль 

64/64 іспит доц. О. Пилипович 

Гідроекологія 32/16 іспит доц. А. Михнович 

Оцінка впливу на довкілля / Система 
екологічної освіти 

32/16 залік доц. П. Войтків / 
доц. Д. Кричевська 

Великий практикум зі спеціалізації ‒/96 залік доц. О. Мкртчян, 
доц. А. Михнович, 
доц. Ю. Андрейчук 

Четвертий курс 

Збереження біотичного та ландшафтного 
різноманіття 

64/64 іспит доц. Є. Іванов 

Стандартизація якості довкілля 32/32 іспит доц. М. Петровська 

Природоохоронні території України / 
Водогосподарська екологія 

32/16 залік доц. Д. Кричевська / 
доц. А. Михнович 

Транспортна екологія / Геоекологія 
річково-басейнових систем 

32/16 залік доц. О. Мкртчян / 
доц. О. Пилипович 

Екологічний ризик 30/20 залік доц. А. Михнович 

СНіП охорони довкілля 30/20 залік доц. М. Петровська 

Поводження з відходами / Моделювання 
та прогнозування в екології 

30/20 залік доц. О. Мкртчян / 
доц. А. Михнович 

Перелік навчальних дисциплін підготовки ОКР “Магістр” 
спеціальності 101 “Екологія (прикладна екологія)” 

Назва навчальної дисципліни 
Лекції / 
Практ. 

(лабор.) 

Форма 
здачі 

Дисципліну читає 

Перший курс 

Стратегії сталого розвитку 16/16 залік доц. О. Мкртчян 

Екологічний менеджмент і аудит 16/16 іспит доц. М. Петровська 
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Міжнародне співробітництво в галузі 
охорони довкілля 

16/16 іспит доц. О. Пилипович 

Управління якістю водних ресурсів 32/16 іспит доц. Л. Курганевич 

Метрологія і нормування якості довкілля 32/16 іспит доц. М. Петровська 

ГІС-технології в екології 32/16 іспит доц. Ю. Андрейчук 

Геоекологічне прогнозування та 
управління надзвичайними ситуаціями 

32/16 іспит доц. А. Михнович 

Магістерський семінар ‒/32 залік доц. О. Мкртчян, 
доц. М. Петровська 

Новітні технології захисту довкілля / 
Водоохоронне планування  

32/16 залік доц. Д. Кричевська / 
доц. П. Войтків 

Регіональне та міське планування / 
Система інформування громадскості щодо 
екологічних ситуацій 

32/16 залік доц. Д. Кричевська / 
доц. П. Волошин 

Експертна оцінка природно-господарських 
систем / Просторовий аналіз геоданих 

32/16 залік доц. П. Войтків / 
доц. Ю. Андрейчук 

Другий курс 

Проблеми водопостачання та 
водовідведення / Технології очищення 
скидів та викидів 

24/12 залік доц. Д. Кричевська / 
доц. О. Мкртчян 

Дистанційні методи дослідження 
геосистем / Розробка і просування 
екологічних проектів та ініціатив 

24/12 залік доц. О. Мкртчян / 
доц. А. Михнович 

Екологічна політика / Екологічна співпраця 
в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС 

24/12 залік доц. О. Мкртчян / 
доц. А. Михнович 

Перелік навчальних дисциплін підготовки ОКР “Магістр” 
спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища” 

Назва навчальної дисципліни 
Лекції / 
Практ. 

(лабор.) 

Форма 
здачі 

Дисципліну читає 

Перший курс 

Методологія та організація наукових 
досліджень 

16/16 залік доц. П. Волошин 

Стратегії захисту довкілля 16/16 залік доц. О. Мкртчян 

Геоінформаційне моделювання та 
технології 

16/16 іспит доц. А. Михнович 

Система екологічного менеджменту та 
аудиту 

16/16 іспит доц. М. Петровська 

Енергозберігаючі технології 16/16 залік доц. Ю. Андрейчук 

Екологічні технології в промисловості та 
транспорті 

32/16 іспит доц. П. Волошин 

Планування природоохоронних територій 
та екомереж 

32/16 іспит доц. Д. Кричевська 

Метрологія, стандартизація, сертифікація 
та акредитація 

32/32 іспит доц. М. Петровська 

Технології очищення скидів та викидів 32/16 іспит доц. О. Мкртчян 

Управління водокористуванням 32/16 іспит доц. Л. Курганевич 

Міжнародне співробітництво в екології 32/16 іспит доц. О. Пилипович 

Збалансоване природокористування  16/16 залік доц. П. Войтків 
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ГІС у прогнозуванні та управлінні 
надзвичайними ситуаціями / ГІС у 
регіональному та міському плануванні  

32/16 залік доц. А. Михнович / 
доц. Ю. Андрейчук 

Другий курс 

Альтернативна енергетика 12/12 залік доц. О. Пилипович 

Землевпорядне та лісовпорядне 
планування 

12/12 іспит доц. П. Войтків 

Магістерський семінар -/24 залік доц. О. Мкртчян. 
доц. М. Петровська 

Технології захисту та відновлення ґрунтів / 
Прилади контролю стану довкілля 

12/12 залік доц. П. Войтків 

Управління екологічною безпекою / 
Технології покращення якості природних 
вод 

12/12 залік доц. П. Войтків /  
доц. М. Петровська 

Перелік навчальних дисциплін підготовки ОКР “Бакалавр” 
спеціальності 106 “Географія” 

Назва навчальної дисципліни 
Лекції / 
Практ. 

(лабор.) 

Форма 
здачі 

Дисципліну читає 

Перший курс 

Топографія з основами геодезії 32/32 іспит доц. Є. Іванов  

Другий курс 

Картографія 32/32 іспит доц. С. Кравців  

Третій курс 

Методи геоінформаційного 
картографування і моделювання 

32/16 іспит доц. Ю. Андрейчук 

Методи польових картографічних 
досліджень 

16/16 іспит доц. О. Пилипович  

Водні ресурси та АІС ДВК 48/16 залік доц. Л. Курганевич 

Четвертий курс 

Стандартизація якості довкілля 24/12 іспит доц. М. Петровська 

Геоінформаційне моделювання в 
конструктивній географії 

12/12 іспит доц. О. Мкртчян 

Основи геопланування 32/32 іспит доц. Д. Кричевська 

Геоекологічне картографування 16/16 залік доц. А. Михнович 

 
Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів 

галузі знань 10 “Природничі науки” спеціаль-
ності 106 “Географія”. 

Викладачі кафедри забезпечують читання 
нормативних курсів для студентів галузі знань 
01 “Освіта/Педагогіка” спеціальності 014.07 
“Географія” освітньої програми “Середня ос-
віта (Географія)”, зокрема “Основи топогра-
фії” (доц. Є. Іванов) і “Основи картографії” 
(доц. С. Кравців). Для спеціальності 103 “Науки 
про Землю” освітньої програми “Ґрунтознав-
ство та експертна оцінка земель” читається 
курс “Топографія” (доц. Є. Іванов). 

Для студентів галузі знань 24 “Сфера 
обслуговування” спеціальності 242 “Туризм” 
кафедра забезпечує читання навчальної дис-
ципліни “Інформаційні системи та технології 
в туризмі” (доц. Ю. Андрейчук), а для спе-
ціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ‒ 
“Інформаційні системи та технології в готельно-
ресторанній справі” (доц. Ю. Андрейчук). 

Водночас кафедра здійснює підготовку сту-
дентів заочної форми навчання ОКР “Бака-
лавр” спеціальності “Екологія (прикладна еко-
логія)” та ОКР “Магістр” спеціальності “Техно-
логії захисту навколишнього середовища”. 
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НАВЧАЛЬНІ І ВИРОБНИЧІ 
ПРАКТИКИ 

Після закінчення першого і другого курсів 
студенти, що навчаються за спеціальністю “Еко-
логія (прикладна екологія)” проходять чотири-
тижневі навчальні практики. На першому курсі 
передбачено загально-екологічну практику, 
яка складається із зонального (смт. Верхнє 
Синьовидне), ґрунтового (с. Оброшино), гео-
ботанічного (м. Львів) та еколого-геоморфо-
логічного (м. Львів) розділів. На другому курсі 
проводять ландшафтно‐екологічну практику, 
що включає в себе гідрологічний (смт. Верх- 
нє Синьовидне), техноекологічний (м. Львів), 
мікрокліматичний (смт. Брюховичі) та реґіо-
нально‐природоохоронний розділи (НПП “Яво-
рівський”, смт. Івано-Франкове). 

Студенти третього і четвертого року навчан-
ня, а також магістри спеціальностей “Екологія 
(прикладна екологія)” і “Технології захисту 
навколишнього середовища” проходять вироб-
ничі практики, під час яких проводять само-
стійні польові дослідження, вдосконалюють 
теоретичні знання, набувають вміння і навички 
у лабораторії геоінформаційного моделювання 
і картографування, управлінських структурах 
екологічного профілю, природно-заповідних 
установах та на підприємствах. Отримані знан-
ня та вміння використовують при написанні 
курсових і кваліфікаційних (бакалаврських і 
магістерських) робіт. 

На заочній формі навчання для студентів-
екологів передбачено аналогічні навчальні і 
виробничі практики. 

Викладачі кафедри також забезпечують про-
ведення топографічної розділу комплексної 
фізико-економіко-географічної практики (один 
тиждень) для студентів першого курсу спеціаль-
ностей “Географія”, “Середня освіта (геогра-
фія)”, “Науки про Землю (ґрунтознавство та 
експертна оцінка земель)”. 
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НАУКОВА РОБОТА 

Наукові дослідження кафедри проводяться 
у рамках держбюджетних й госпдоговірних 
тем конструктивно-географічної, геоекологічної 
і гідроекологічної тематики та спрямовані на 
пошук закономірностей, взаємозв’язків і меха-
нізмів розвитку природно-антропогенних про-
цесів та явищ з використанням системного, 
комплексного, ландшафтного, басейнового, 
структурного і динамічного підходів, методів 
моніторингу, картографування і моделювання. 
Колектив кафедри продовжує розпочаті проф. 
І. Ковальчуком роботи й зосередив увагу на 
головних напрямах наукових досліджень: 

 конструктивно-географічні (гідрогеологіч-
ні, гідрологічні, гідроекологічні, ґрунтові) 
дослідження навколишнього природного 
середовища; 

 геоекологія, ландшафтна екологія, еколо-
гічна геоморфологія; 

 урбоекологія, техноекологія, антропогенне 
ландшафтознавство, інженерна та антропо-
генна геоморфологія; 

 системно-структурний, історико-географіч-
ний і геоекологічний аналіз басейнових 
систем; 

 польові, стаціонарні, експериментальні і 
картографічні дослідження геосистем та 
екзогенних процесів; 

 моніторинг довкілля, екологічна експер-
тиза, екологічний менеджмент, менедж-
мент природоохоронних територій; 

 інженерно-екологічне обґрунтування про-
ектів та розробка шляхів покращення стану 
навколишнього природного середовища; 

 картографічні і топографо-геодезичні до-
слідження; 

 геоінформаційне моделювання компонен-
тів довкілля, екологічного стану природно-
господарських систем; 

 дистанційне зондування Землі, дешифру-
вання аеро- й космознімків; 

 розробка проблем географічного україно-
знавства, термінології та історії географіч-
них і картографічних досліджень; 

 історико-географічний аналіз і синтез, істо-
рико-картографічне моделювання змін ста-
ну природно-господарських систем. 

Загалом наукові інтереси кафедри різно-
манітні. Вони охоплюють як проблеми мето-
дології і методики конструктивної географії, так 

Польові конструктивно-географічні дослідження, 
спрямовані на збереження пам’ятки природи 

“Стільська” (2005 р.) 

і питання польових, стаціонарних, експеримен-
тальних і картографічних досліджень. Їх варто 
згрупувати у два головні напрями дослідни-
цького пошуку ‒ власне конструктивно-геогра-
фічний і картографічний. 

Чимало актуальних та цікавих досліджень 
конструктивно-географічного спрямування про-
ведено в останні роки. Зокрема, доц. Є. Іванов 
розробив науково-методологічні і методичні 
засади ландшафтно-екологічних досліджень 
трансформації природного середовища в ме-
жах гірничопромислових і постмайнінгових те-
риторій Західного регіону України та дослідив 
спектр геоекологічних проблем цих територій. 

Доц. Л. Курганевич запропонувала методо-
логічні підходи вивчення екологічного стану 
геосистем басейнів малих водотоків, здійснила 
гідрологічний аналіз басейнових систем річок 
Західний Буг, Полтва і Солокія. 

Доц. М. Петровська здійснила оцінку сучас-
ного медико-демографічного і санітарно-епіде-
мічного стану у Львові і Львівській області та 
його реакції на зміни природного середовища. 

Доц. Д. Кричевська розробила методичні 
основи впровадження мережі біосферних ре-
зерватів, дослідила сучасний стан та перспек-
тиви туристичного використання регіональної 
екологічної мережі Українських Карпат і Волин-
ського Полісся. 
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Доц. О. Пилипович провела еколого-гео-

морфологічні і гідроекологічні дослідження ба-
сейнових систем Верхнього Дністра, функціону-
вання басейнових систем малих річок Україн-
ських Карпат та оцінила ризики селеутворення 
в межах НПП “Сколівські Бескиди”. 

Доц. О. Мкртчян розробив основи методики 
геопросторового моделювання та картування 
кліматичних параметрів, провів статистичний 
аналіз часових рядів спостережень метеостан-
цій та здійснив картування полів кліматичних 
характеристик заходу України. 

Доц. А. Михнович дослідив трансформаційні 
процеси у структурі річкових систем Україн-
ських Карпат, еволюцію форм рельєфу Україн-
ських Карпат, вплив тимчасових акумуляційних 
протипаводкових водосховищ на стан лісових 
насаджень. 

Доц. Ю. Андрейчук провів геоекологічний 
аналіз адміністративно територіальних одиниць 
та природно-господарських систем Західного 
регіону України, створив ряд картографічних 
геоінформаційних моделей природних умов 
та ресурсів Львівської області. 

Доц. П. Войтків вивчав гумусовий стан буро-
земів пралісів Карпатського біосферного запо-
відника, роль лісу у їхньому формуванні, особ-
ливості гранулометричного та мікроагрегат-
ного складу буроземів пралісів Угольсько-
Широколужанського масиву цього заповідника. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ТЕМИ 

Більшість членів кафедри приймали участь 
у держбюджетних темах географічного факу-
льтету “Географічні проблеми Західного реґіо-
ну України” (2002–2004), “Депресивні реґіони 
України” (2004–2006), “Формування інформа-
ційного середовища сталого розвитку Кар-
патського реґіону України (соціально-демогра-
фічна, екологічна, рекреаційна, агробізнесова 
сфери)” (2007−2009), “Екологічна, демокуль-
турна, соціально-економічна та геополітич-
на безпека регіону: географічні проблеми на 
матеріалах карпатських областей України” 
(2010‒2012), “Природний і суспільно-геогра-
фічний потенціал як чинник подолання рецесії 
соціально-економічного розвитку (на мате-
ріалах Карпатського регіону України)” (2013− 
2015), “Концепції еволюції флювіального і еоло-
вого морфолітогенезу та їхнє застосування 
для збереження геоспадщини і геотуризму” 
(2017–2019). 

Водночас, працівники кафедри виконували 
такі науково-дослідні теми в межах робочого 
часу: “Трансформація природно-господарських 
систем гірничопромислових територій” (2008– 
2010, наук. керівник:  доц. Є. Іванов);  “Конст-  
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руктивно-географічні дослідження трансфор-
маційних процесів у територіальних системах 
Західної України” (2011–2013, наук. керівник: 
доц. А. Михнович); “Конструктивно-геогра-
фічний аналіз природно-господарських геосис-
тем Західної України в контексті обґрунту-
вання і практичного забезпечення їхнього 
збалансованого функціонування” (2014–2016, 
наук. керівник: доц. А. Михнович); “Оптимі-
зація природно-господарських систем Захід-
ного регіону України з метою забезпечення 
його сталого розвитку” (2017–2019, наук. ке-
рівник: доц. Є. Іванов). У цьому році розпоча-
то роботу над новою темою: “Природні та 
антропогенно-трансформовані геосистеми 
Західного регіону України, їх функціонування 
та екологічний стан” (2017–2019, наук. ке-
рівник: доц. Є. Іванов). 

Окрім цього, колектив кафедри працював 
над виконанням госпдоговірних тем “Аналіз 
існуючого стану системи спостережень за 
екологічною ситуацією на території Львівсь-
кої області з метою забезпечення розробки 
концепції і програми реґіонального моніто-
рингу навколишнього середовища” (2002, наук. 
керівник: проф. І. Ковальчук), “Розробка та 
впровадження заходів, спрямованих на збе-
реження природно-історичного середовища 
комплексної пам’ятки природи місцевого зна- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чення “Стільська”, включно з основним її ком-
понентом – городищем ІХ−ХІ ст.” (2005, наук. 
керівники: І. Ковальчук, В. Максимчук, О. Кор-
чинський). 

Кафедра проводила дослідження у рамках 
голандсько-польсько-білорусько-українського 
проекту “Долина річки Буг як екологічний 
коридор: стан, загрози, охорона” (1997–1999), 
українсько-німецького проекту “Трансформа-
ційні процеси у басейні Верхнього Дністра” 
(1997–2004), польсько-українського проекту 
щодо впровадження положень Рамкової Вод-
ної Директиви (2004–2005), німецько-україн-
ського проекту “Міжнародний Водний Альянс 
Саксонії IWAS: дослідження басейнової систе-
ми Західного Бугу” (2009–2013), проекту WWF 
Дунайсько-Карпатська програма “Збереження 
та стале використання природних ресурсів 
Українських Карпат” (2010‒2011), проекту 
“Охорона навколишнього середовища між-
народних річкових басейнів. Діяльність 2.2: 
Ідентифікація та типологія водних обʼєктів. 
Пілотний басейн Прут, Україна” (2012‒2013), 
проекту з написання науково-методичних реко-
мендацій щодо підготовки звіту про екологічну 
дію малої гідроелектростанції (2018‒2019) та 
ін., а також міжнародних проектів за програ-
мою TACIS, які спрямовано на оцінку геоеко-
логічної ситуації у Львові. 
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Чимало кваліфікаційних і курсових робіт 
студентів виконано у рамках науково-дослід-
ної тематики кафедри та має значне прак-
тичне значення. 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ 

Результати наукової роботи підтверджені 
захистами кандидатських дисертацій конструк-
тивно-географічної тематики, присвячених вив-
ченню геоекологічної ситуації Розточчя, басейнів 
Західного Бугу і Дністра, гірничопромислових 
територій Західного регіону України, створенню 
земельних і басейнових інформаційних систем, 
організації гірських біосферних резерватів, дос-
лідженню буроземів пралісів Українських Кар-
пат. Викладачами кафедри захищено дев’ять 
кандидатських та одну докторську дисертації: 

Людмила Курганевич (2001) “Еколого-гео-
морфологічний аналіз басейну Західного Бугу” 
(11.00.04; наук. керівник: проф. І. Ковальчук); 

Мирослава Петровська (2001) “Еколого-
геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої 
території” (11.00.04; наук. керівник: проф. І. Ко-
вальчук); 

Євген Іванов (2001) “Еколого-ландшафто-
знавчий аналіз гірничопромислових територій 
(на прикладі Львівської області)” (11.00.11; наук. 
керівник: проф. А. Мельник); 

Андрій Михнович (2004) “Еколого-геоморфо-
логічні дослідження верхньої частини сточища 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дністра з використанням ГІС-технологій” (11. 
00.04; наук. керівник: проф. І. Ковальчук); 

Олександр Мкртчян (2006) “Ландшафтно-
екологічні основи інтеграції даних у земельні 
інформаційні системи” (11.00.01; наук. керів-
ник: доц. І. Круглов); 

Ольга Пилипович (2007) “Еколого-геоморфо-
логічний моніторинг басейнових систем Верх-
нього Дністра” (11.00.04; наук. керівник: проф. 
І. Ковальчук); 

Діана Кричевська (2007) “Ландшафтно-еко-
логічні засади територіально-функціональної 
організації гірських біосферних резерватів (на 
прикладі української частини міжнародного 
біосферного резервата “Східні Карпати”)” (11. 
00.11; наук. керівник: проф. С. Стойко); 

Петро Войтків (2008) “Буроземи пралісів 
Українських Карпат” (11.00.05; наук. керівник: 
проф. С. Позняк); 

Юрій Андрейчук (2012) “Геоінформаційне 
моделювання стану басейнових систем (на 
прикладі р. Коропець)” (11.00.11; наук. керів-
ник: проф. І. Ковальчук); 

Євген Іванов (2018) “Природно-господар-
ські системи гірничопромислових територій 
Західного регіону України: функціонування, 
моделювання, оптимізація” (11.00.11; наук. кон-
сультант: проф. І. Ковальчук). 

Кандидатські дисертаційні роботи захистили 
випускники аспірантури: В. Юровчик (2007), 
О. Микитчин (2013) і Л. Гілета (2014). 
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Під час засідання Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Конструктивна географія і картографія: стан, 
проблеми, перспективи” (Львів‒Брюховичі, 2015 р.) 

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

До інших форм наукової діяльності кафе-
дри відноситься участь її співробітників в експер-
тизах проектів, організації і проведенні між-
народних конференцій і польових семінарів, 
створенні атласів, карт і банків геоданих, реда-
гуванні монографій і збірників наукових праць, 
опонуванні й рецензуванні дисертацій, авто-
рефератів й статей. 

Кафедра виступала організатором Третього 
українсько-польсько-російського семінару “Еро-
зійно-акумулятивні процеси і річкові системи 
освоєних територій” (Львів−Ворохта, 2006), 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Стан і перспективи розвитку конструктив-
ної географії”, присвяченої десятиріччю засну-
вання кафедри (Львів‒Ворохта, 2010), круглого 
столу “Стан, проблеми і перспективи природ-
ничої географії”, присвячений 60-річчю проф. 
В. Петліна (Львів, 2011), Всеукраїнської науково-
практичної конференції “Конструктивна гео-
графія і картографія: стан, проблеми, перспек-
тиви”, присвяченої 15-річчю заснування кафед-
ри (Львів‒Брюховичі, 2015). 
 

 
Проведення ІІІ-ого українсько-польсько-російського 
семінару “Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові 

системи освоєних територій” (Львів−Ворохта, 2006 р.) 

 

Учасники виїзного науково-практичного 
семінару кафедри (с. Стільсько, 2006 р.) 

 
 

Колектив кафедри докладав зусиль в орга-
нізації міжнародної конференції “Сучасні проб-
леми і тенденції розвитку географічної науки”, 
присвяченої 120-річчю географії у Львівському 
університеті (Львів, 2003), щорічних міжнарод-
них науково-практичних конференцій “Ресурси 
природних вод Карпатського реґіону (Пробле-
ми охорони та раціонального використання)” 
(Львів, 2007−2019), “Біомедична електроніка 
та фізичні методи в екології” (Львів–Ворох-
та, 2007−2008), міжнародної наукової конфе-
ренції “Географічна наука і практика: виклики 
епохи”, присвяченої 130‐річчю географії у Львів-
ському університеті (Львів, 2013) та ін. 

Результати власних конструктивно-геогра-
фічних досліджень науковці кафедри апробо-
вані на з’їздах Українського географічного то-
вариства, багатьох міжнародних і всеукраїн-
ських науково-практичних конференціях і семі-
нарах. Колектив кафедри брав активну участь у 
міжнародних конференціях за кордоном ‒ у 
Польщі, Білорусі, Литві, Угорщині, Словаччині, 
Чехії, Німеччині, Греції, Іспанії, Марокко, Єгипті 
і Тунісі. 
 

На пленарному засіданні круглого столу 
“Стан, проблеми і перспективи природничої 

географії” (Львів, 2010 р.) 
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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА 

На кафедрі добре налагоджена студентська 
наукова робота. У 2019 р. на платформі со-
ціальної мережі Facebook створено Спільноту 
геоінформаційних досліджень довкілля і сус-
пільства “GIS HUB LNU” (у співпраці з кафедрою 
екологічної та інженерної геології і гідрогео-
логії). Метою спільноти є обговорення та поши-
рення ідей і методик геоінформаційного моде-
лювання і картографування стану компонентів 
довкілля та суспільства, обміну досвідом, знан-
нями, даними геопросторового характеру та 
організація заходів (презентацій, воркшопів), 
які спрямовані на використання і популяри-
зацію ГІС-технологій. Науковими керівниками 
спільноти є Ю. Андрейчук та І. Книш. 

Студенти кафедри беруть активну участь у 
Всеукраїнських студентських олімпіадах та Все-
українських конкурсах наукових студентських 
робіт. Б. Сулик і В. Крутень зайняли друге ко-
мандне місце на Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з дисципліни “Екологія” (Київ, 2009). 
Т. Козак посів друге місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з геогра-
фії (Луцьк, 2009; наук. керівник: доц. Є. Іванов). 
О. Пилипчук зайняла третє місце у Всеукраїн-
ському конкурсі студентських наукових робіт 
за галуззю науки “Екологія та екологічна без-
пека” (Донецьк, 2014; наук. керівник: доц. 
М. Петровська). 

Результати студентської наукової роботи 
опубліковані у статтях і тезах доповідей конфе- 

 

  

 

 

 

ренцій. Так, у 2019 р., сту-
денти видано сім одноосіб-
них статей і шість статей у 
співавторстві. Загалом, за 
останні десять років студен-
тами кафедри одноосібно 
опубліковано 33 статті, а у 
співавторстві з науковими 

керівниками – ще 45 статей. Окремо варто від-
значити 12 наукових публікацій, що вийшли у 
закордонних журналах та фахових виданнях 
України. 

Важливою формою студентської наукової 
роботи залишається щорічна факультетська 
наукова студентська конференція “Реалії, про-
блеми та перспективи розвитку географії в 
Україні” в яких беруть участь два‒п’ять най-
кращих студентів-науковців кафедри. За резуль-
татами її проведення студенти кафедри щороку 
стають призерами. Так, у 2019 р. М. Лопушан-
ська отримала перше місце, а Л. Загрійчук – 
третє місце (у роботі секції “Геоекологія, карто-
графія і геоінформатика”). 

Результати студентських наукових дослід-
жень успішно представлені на міжнародних, 
всеукраїнських та університетських наукових 
конференціях. За останні десять років студен-
тами кафедри проголошено понад 50 наукових 
доповідей. Чимало виступів відбулося на щоріч-
них міжнародному молодіжному конгресі “За-
хист навколишнього середовища. Збалансоване 
природокористування” (Львів). 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Кафедра завзято працює над публікацією 
нових монографій, підручників і навчальних 
посібників, тож розглянемо головні видання, 
що вийшли за 20 років її існування. 

Монографії 

Видано понад 50 монографій, зокрема: 

1) Bogacki M., Kowalczuk I. Geomorfologia 
ekologiczna systemów fluwialnych. Zagadnienia 
teoretyczne і metodyczne. Warszawa: Wyd-wo 
Akademickie DIALOG, 2000. 122 s. 

2) Гірські автомобільні дороги Українських 
Карпат / за ред. В. О. Герасимчука. Ужгород: 
Закарпаття, 2000. 272 с. 

3) Сучасний стан водно-болотних угідь регіо-
нального ландшафтного парку “Прип’ять−Сто-
хід” та їх біорізноманіття / за ред. В. І. Щер-
бака. К.: Фіто-соціоцентр, 2001. 108 с. 

4) Bug river vаley as an ecological cоrridor: State – 
threats – protection. Warsaw: IUSN, 2002. 134 р. 

5) Roztocze. Srodowisko pryrodnicze / рod red. 
Jana Buraczynskiego. Lublin, 2002. 246 s. 

6) Ковальчук І., Петровська М. Геоекологія 
Розточчя : монографія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Фран-
ка, 2003. 192 с. 

7) Професор Петро Цись / Упорядн. І. Коваль-
чук. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 433 с. 

8) Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових 
територій : монографія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2007. 334 с. 

9) Сологуб Л. І., Антоняк Г. Л., Бабич Н. О. 
Хром в організмі тварин і людини. Львів: Євро-
світ, 2007. 128 с. 

10) Ковальчук І. П., Павловська Т. С. Річково-
басейнова система Горині: структура, функціо-
нування, оптимізація : монографія. Луцьк: РВВ 
“Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2008. 244 с. 

11) Петлін В. М. Екологічні механізми органі-
зації природних територіальних систем. Львів: 
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ланюка, Є. Іванова. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Фран-
ка, 2013. 92 с. 

88) Лозинський В. В., Андрейчук Ю. М. Карто-
графо-топографічний словник-довідник : навч. 
посіб. / за наук. ред. проф. І. П. Ковальчука. 
Київ; Львів: НУБІП Україна, 2014. 256 с. 

89) Географічний факультет / за ред. В. Біла-
нюка, Є. Іванова. Видав. друге, переробл. і до-
повн. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 98 с. 

 

73)  74)  

75)  76)  

77)  78)  

79)  80) 

81)  82)  

83)  84)  
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                                    85) 86)  

87) 88) 

89)                                     90) 

91) 

92) 93)  

94) 95) 

 

Кафедра брала участь у створенні першої в 
Україні тритомної “Екологічної енциклопедії”. 
Статті до енциклопедії подавали проф. І. Ко-
вальчук, проф. В. Петлін, доц. П. Волошин, 
доц. Є. Іванов. Всього опубліковано близько 
50 енциклопедичних статей. 

90) Екологічна енциклопедія / редкол: А. В. Тол-
стоухов (гол. ред.) [та ін.]. К., 2007. Т. 1. 432 с.; 
К., 2007. Т. 2. 416 с.; К., 2008. Т. 3. 472 с. 

Колектив кафедри працює над наповненням 
багатотомного видання “Енциклопедія Сучасної 
України”, підготував близько 20 статей. 

91) Енциклопедія Сучасної України. К.: Інститут 
енциклопедичних досліджень НАНУ; ВАТ “Полі-
графкнига”, 2001‒2019. Т. 1‒21. 

Збірники наукових конференцій, 
семінарів і круглих столів 

На кафедрі проведено чотири науково-
практичні заходи, за результатами яких вида-
но матеріали. 

92) Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові 
системи освоєних реґіонів : зб. наук. пр. ІІІ-ого 
укр.-пол.-російс. семін. з вивчення флювіаль-
них форм рельєфу і процесів у гірських, висо-
чинних і низовинних реґіонах (Львів–Ворохта, 
23–26 жовтня 2006 р.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Фран-
ка, 2006. 315 с. 

93) Стан і перспективи розвитку конструктив-
ної географії : матер. Всеукраїнської науково-
практичної конференції, присвяченої десятиріч-
чю заснування кафедри конструктивної геогра-
фії і картографії (Львів−Ворохта, 6−8 травня 
2010 р.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 220 с. 

94) Стан, проблеми і перспективи природни-
чої географії : матер. кругл. столу, присвяченого 
60-річчю завідувача кафедри конструктивної 
географії і картографії, проф. В. М. Петліна 
(Львів, 15 березня 2011 р.). Львів: ВЦ ЛНУ ім. 
І. Франка, 2011. 149 с.  

95) Конструктивна географія і картографія: стан, 
проблеми, перспективи : матер. Всеукр. наук. 
конф., присвяченої 15-річчю кафедри конструк-
тивної географії і картографії Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка 
(м. Львів, 14‒16 травня 2015 р.). Львів, 2015. 
275 с. 
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Чимало зусиль колектив кафедри доклав в 
організацію ювілейних загальнофакультетських 
наукових конференцій, зокрема доц. Є. Іванов 
був відповідальним секретарем цих заходів і 
брав участь у виданні матеріалів. 

96) Сучасні проблеми і тенденції розвитку 
географічної науки: матер. міжнарод. конф. 
до 120-річчя географії у Львівському універ-
ситеті. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 413 с. 

97) Географічна наука і практика: виклики 
епохи : матер. міжнарод. наук. конф., присвя-
ченої 130‐річчю географії у Львівському універ-
ситеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / відпо-
від. ред.: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов. У 
3‐ох т. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. Т. 1. 
362 с. 

98) Географічна наука і практика: виклики 
епохи : матер. міжнарод. наук. конф., присвя-
ченої 130‐річчю географії у Львівському універ-
ситеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / відпо-
від. ред.: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов. У 
3‐ох т. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. Т. 2. 
340 с. 

99) Географічна наука і практика: виклики 
епохи : матер. міжнарод. наук. конф., присвя-
ченої 130‐річчю географії у Львівському універ-
ситеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / відпо-
від. ред.: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов. У 
3‐ох т. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. Т. 3. 
306 с. 

Вже 20 років на географічному факультеті 
проводиться студентська наукова конференція 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку гео-
графії в Україні” до організації і видання мате-
ріалів якої був залучений доц. Є. Іванов (100). 

Загалом, колектив кафедри активно залу-
чений до редколегій та оргкомітетів багатьох 
наукових журналів і збірників. Доц. О. Пили-
пович є членкинею редколегії журналів “Prace 
studenckiego koła naukowego geografów Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie” (Краків, 
Польща) (101) і “Aura. Ohrona środowiska” 
(Варшава, Польща) (102); доценти А. Михнович 
і Є. Іванов входять до оргкомітету щорічної 
міжнародної науково-практичної конференції 
“Ресурси природних вод Карпатського регіону 
(Проблеми охорони та раціонального викорис-
тання)”. Доц. Є. Іванов входить до редколегій 
двох журналів: “Вісника Львівського універ-
ситету. Серія географічна” і “Проблеми гео-
морфології і палеогеографії Українських Карпат 
і прилеглих територій”. 

 

96) 97)  

98)  99) 

100) 

101) 102)  

103) 
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104) 105) 

106) 107) 

108) 109) 

Кафедра підготувала близько 90 методич-
них вказівок й рекомендацій з основних нав-
чальних предметів для студентів-екологів і гео-
графів, із забезпечення навчальних практик, до 
написання магістерських і дипломних робіт 
тощо (103). 

За десять років колективом кафедри випу-
щено у світ 870 наукових статей (з них 13 – у 
виданнях, які включені до наукометричних баз 
даних, 187 – у фахових виданнях України) і 
понад 200 тез доповідей. 

Вже під час виготовлення макету довідни-
ка світ побачили два нових навчальних посіб-
ники: 

104) Курганевич Л. П., Біланюк В. І., Андрей-
чук Ю. М. Загальна гідрологія : навч. посібн. 
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 336 с. 

105) Часковський О., Андрейчук Ю., Ямели-
нець Т. Застосування ГІС в природоохоронній 
справі на прикладі відкритої програми QGIS : 
навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 
228 с. 

Колектив кафедри допомагає в опубліку-
ванні різноманітних наукових, науково-попу-
лярних, навчальних, картографічних, періодич- 

 

них та літературних видань. Це й підготовка 
картографічних творів (доц. Ю. Андрейчук), 
дизайн та верстка книг і брошур (доценти Є. 
Іванов та А. Михнович). Серед таких видань 
визначне місце займають поеми випускника 
географічного факультету Львівського універси-
тету, відомого художника-живописця і поета 
Леоніда Ковриги. 

106) Коврига Л. Небесна сотня : поема. Львів, 
2015. 16 с. 

107) Коврига Л. Викриття Христофора Колум-
ба : поема. Львів, 2019. 64 с. 

Фактично завершено роботу над ще одним 
масштабним проектом Леоніда Ковриги “Гео-
біографія часу”. 

МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ 

Кафедрою налагоджені зовнішні зв’язки з 
Університетом імені Марії Кюрі-Складовської 
і Католицьким університетом у Любліні, Вар-
шавським та Яґеллонським університетами, 
Педагогічним університетом ім. Комісії народ-
ної освіти, Сільськогосподарським університе-
том ім. Хуго Калантая у Кракові, Краківським 
лісотехнічним університетом, Регіональним 
управлінням водного господарства (Польща), 
Технічним університетом Дрездена, Центром 
досліджень агроландшафтів і землекористу-
вання (Німеччина), Вільнюським університетом 
(Литва). Співпрацю у різні роки реалізовували 
професори І. Ковальчук, Л. Дубіс, доценти П. Во-
лошин, А. Михнович, О. Пилипович, Л. Курга-
невич, М. Петровська, Є. Іванов, Ю. Андрей-
чук, О. Мкртчян та ін. 

Співпраця здійснювалася у рамках реалі-
зації ряду міжнародних науково-практичних 
проектів, зокрема: 

● голландсько-польсько-українсько-білорусь-
кого проекту “Долина Західного Бугу як еколо-
гічний коридор: стан, загрози, збереження” 
(1997–1999); 

● німецько-українського проекту “Трансформа-
ційні процеси в басейні Верхнього Дністра” 
(1997–2005), виконаного під егідою ЮНЕСКО; 

● польсько-українського проекту щодо впро-
вадження положень Рамкової Водної Дирек-
тиви (2004–2005); 

● польсько-українського проекту “Впроваджен-
ня вибраних елементів планування водного 
господарства відповідно до Рамкової Водної 
Директиви на основі досвіду з водозбірного 
басейну Верхньої Вісли” (2007); 
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● німецько-українського проекту “Міжнарод-
ний Водний Альянс Саксонії IWAS: дослідження 
басейнової системи Західного Бугу” (2009–
2013); 

● проекту WWF Дунайсько-Карпатська програма 
“Збереження та стале використання природ-
них ресурсів Українських Карпат” (2010‒2011); 

● німецько-українського проекту у рамках про-
грами WTZ “Наукове опрацювання атласу вод-
ного балансу Західної України” (2012); 

● проекту “Охорона навколишнього середови-
ща міжнародних річкових басейнів. Діяльність 
2.2: Ідентифікація та типологія водних обʼєк-
тів. Пілотний басейн Прут, Україна” (2012‒
2013); 

● міжнародного проекту FLUMEN (7 Рамкова 
програма ЄС, фонд Марії Кюрі) (2013‒2016); 

● проекту з написання науково-методичних 
рекомендацій щодо підготовки звіту про еко-
логічну дію малої гідроелектростанції (2018‒
2019), виконаного під егідою WWF. 

Серед інших цікавих проектів виокремимо 
польсько-українські проекти “Морфодинамічні 
процеси освоєних територій (на прикладі 
Малополіської, Подільської і Передкарпатської 
височин та Карпат)”, “Вивчення складу і вла-
стивостей лесів Польщі і Західної України”, 
“Проблеми дослідження русел річок Українсь-
ких Карпат” та ін. 

Доценти А. Михнович і О. Пилипович про-
ходили наукові стажування в Інституті гідрології 
Центру досліджень агроландшафтів і землеко-
ристування (Німеччина). Доц. А. Михнович ста-
жувався в Ягеллонському університеті (Краків, 
Польща) і Технічному Університеті Дрездена 
(Німеччина), доценти Ю. Андрейчук, А. Михно-
вич, О. Пилипович ‒ у Регіональному управлінні 
водного господарства у Кракові (Польща). До-
цент Л. Курганевич мала стажування в Акаде-
мічному товаристві М. Балудянського (Словач-
чина) і Празькому інституті підвищення квалі-
фікації (Чехія). 

У рамках міжнародної співпраці вийшло 
чимало спільних монографій і статей. Наприк-
лад, колектив кафедри брав участь у проекті 
“Співпраця університетів для підтримки регіо-
нального розвитку – Люблінського воєводства 
і Львівської області” (INTERREG), за результа-
тами якого опубліковано шість колективних 
монографій (108, 109). 

Кафедра неодноразово проводила обмінні 
навчальні практики студентів-географів та еко-
логів разом із студентами Університету імені 
Кюрі-Склодовської у Любліні. Керівниками 
практик були доценти П. Волошин, Є. Іванов, 
Ю. Андрейчук, О. Пилипович і М. Петровська. 

 

 
 

Емблема і банер кафедри конструктивної 
географії і картографії 
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ДОЗВІЛЛЯ 

Окрім навчальної, наукової і практичної 
діяльності кафедри важливі взаємоввічливі, 
пізнавальні і життєрадісні стосунки між людь-
ми, які ми відкриваємо для себе під час ка-
федрального дозвілля. Викладачі і студенти 
прагнуть цілісного навчального процесу, який 
розкриває загальні людські цінності. Власне 
тому кафедра організовує посвяти студентів, 
заходи, пов’язані з національними (зустрічі з 
відомими українцями, патріотичні заходи, при-
свячені національним подіям), культурними 
(екскурсії у музеї, театри, виставки тощо), еко-
логічними (допомога у прибиранні водойм, 
парків, облаштування рекреаційних зон та ін.), 
 

 

 
пізнавальними (відвідування підприємств, еко-
логічних організацій та установ, водогосподар-
ських об’єктів) та благочинними (допомога літ-
нім і нужденним особам) подіями. 

Вважаємо цінними людські взаємовідносини 
у геопросторі, в якому ми існуємо, важливо 
щоб стосунки були щирими, життєрадісними і 
пізнавальними. Кафедра організовує походи у 
гори, екскурсії цікавими місцевостями та об’єк-
тами Львова та інших міст, благочинні відвідини 
будинку для людей похилого віку у м. Угнів, 
беремо участь у різних екологічних заходах й 
акціях та конкурсах туристичної пісні “Бабине 
літо”, зокрема у 2019 р. команда студентів і 
викладачів перемогла у номінації “Краще вико-
нання авторської пісні”. 
 

 
  



ДОЗВІЛЛЯ ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА 
 

До 20-річчя від дня заснування кафедри 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ДОЗВІЛЛЯ 
 

30 Кафедра конструктивної географії і картографії 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ВИПУСКНИКИ ЧАСТИНА П’ЯТА 
 

До 20-річчя від дня заснування кафедри 31 
 

ВИПУСКНИКИ 

За 20 років кафедра випустила 405 осіб, 
серед яких 168 ‒ магістрів і 237 ‒ спеціалістів. 
У 2000‒2012 рр. за напрямом підготовки “Еко-
логія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування” здійсне-
но підготовку за двома спеціальностями “Гідро-
екологія” (61 магістр і 82 спеціалісти) і “При-
кордонний екологічний контроль” (25 магіст-
рів і 30 спеціалістів). З 2012 р. кафедра під-
готовила студентів за спеціальностями “Еколо-
гія” (21 магістр і 58 спеціалістів), “Екологія (при-
кладна екологія)” (12 магістрів і 56 спеціаліс-
тів), “Технології захисту навколишнього сере-
довища” (42 магістра і 11 спеціалістів) і “Геогра-
фія (конструктивна географія)” (7 магістрів). 

Сьогодні випускники кафедри працюють у 
Державній екологічній інспекції у Львівській 
області (Н. Засідкович, Ю. Верескун, Т. Масний, 
С. Кузик), Департаменті екології та природних 
ресурсів Львівської ОДА (Р. Туцький, І. Коло-
совський, С. Кузик, І. Сторожук, І. Коваль), Басей-
новому управлінні водних ресурсів річок Захід-
ного Бугу та Сяну (Н. Крута, І. Свідерко, І. Дідич, 
Н. Бакус, А. Мицько, М. Шіпка, Г. Рутар, Б. Коза-
чок, Д. Шелест, Т. Крайнік, Н. Вовк), Львівському 
регіональному центрі з гідрометеорології 
(В. Крутень), НПП “Яворівський” (М. Глова), 
ТзОВ “Інститут “Гірхімпром” (І. Чікова), ПП 
“НОРДІК” (М. Лопушанська), ПП “Центр новітніх 
технологій” (А. Ковальчук), картографами у 
польських фірмах “Kartografia, Gis” (Ю. Мота, 
О. Процьків), “Tukaj Mapping Central Europe Sp. 
z o.o.” (Н. Процьків), а також у різних еколо-
гічних відділах підприємств та установ, гро-
мадських організаціях і фондах екологічного 
спрямування тощо. 

Чимало випускників залишаються працю-
вати на кафедрі, вступають до аспірантури, а 
також викладають в інших університетах і ко-
леджах, зокрема у Дрогобицькому держав-
ному педагогічному університеті ім. І. Франка 
(О. Микитчин), Східноєвропейському національ-
ному університеті ім. Л. Українки (Б. Жданюк), 
Львівському національному університеті вете-
ринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжи-
цького (О. Терлецька), Природничому коледжі 
університету (Л. Гілета, О. Грень), працюють 
інженерами в університеті (І. Бухта, Ю. Драч) і 
НУ “Львівська політехніка” (М. Костюк). 

Випускники успішно працюють вчителями 
у школах і ліцеях, зокрема А. Бабенко, В. Морк-
вич, О. Харченко, С. Левков та ін. 
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На кафедрі конструктивної географії і 
картографії (кімн. 66) 

 
Структурними підрозділами кафедри кон-

структивної географії і картографії є навчальна 
лабораторія геоінформаційного моделювання і 
картографування, кабінет геодезії та картографії 
і кімната географічної карти (спецкімната). 

Навчальна лабораторія 
геоінформаційного моделювання і 

картографування 

При кафедрі конструктивної географії і 
картографії у 2001 р. створено навчальну 
лабораторію геоінформаційного моделювання і 
картографування. Головною метою лабораторії 
є навчання студентів-екологів основ викори-
стання геоінформаційних технологій, дистан-
ційного зондування Землі, складання геоеко-
логічних карт за допомогою комп’ютеризо-
ваних систем. 

Першим завідувачем лабораторії був Ігор 
Корженівський. У 2002‒2003 рр. лаборато-
рією завідував к. геогр. н. Євген Іванов, у 2003‒
2007 рр. ‒ Юрій Андрейчук, у 2007‒2009 рр. ‒ 
Галина Химочка (одночасно відповідала за 
спецкімнату географічного факультету), у 2011‒
2018 рр. – Віталій Клюйник. З березня 2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На науковому семінарі кафедри (кімн. 68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У кабінеті завідувача кафедри (кімн. 65) 

 
новим завідувачем лабораторії стала Зеновія 
Мицько. 

Серед ГІС-програм з якими працюють сту-
денти слід виокремити продукти фірми ESRI − 
ArcInfo, ArcMap і ArcGIS різних версій. У лабо-
раторії використовують ліцензійну версію ArcGIS 
9.0. Поряд з цим проводиться ознайомлення з 
такими ГІС-продуктами як QGIS, MapInfo, Surfer, 
MicroStation й Idrisi. 

Значну увагу присвячено навчанню скану-
вання і зшивання листів карт, напівавтоматич-
ного оцифровування тематичних шарів (Easy-
Trace), опрацюванню картографічних творів за 
допомогою графічних редакторів (CorelDraw, 
Photoshop), виведенню на друк, оформленню 
мультімедійних презентацій (MO PowerPoint) 
та ін. Іншим важливим елементом підготовки 
студентів є навчання пошуку картографічної, 
географічної і геоекологічної інформації за 
допомогою мережі Інтернет. 

Варто відзначити перші кроки лабораторії 
щодо впровадження сучасних WEB-картогра-
фічних технологій. Розпочато роботу з ово-
лодіння безпілотними технологіями із вико-
ристанням октокоптера MegaDrone Lite X8 та 
опрацювання даних аерознімання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підготовка октокоптера до польових випробувань 
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На презентації сучасних безпілотних 
технологій (ауд. 69) 

На основі лабораторії організовано Спільно-
ту геоінформаційних досліджень довкілля і сус-
пільства “GIS HUB LNU”, діяльність якої спря-
мовано на використання і популяризацію сучас-
них ГІС-технологій. 

Поряд із щоденною роботою в навчальній 
лабораторії за комп’ютерною технікою, сту-
денти освоюють техніку проведення геоеко-
логічних досліджень у польових умовах. Особ-
лива увага присвячена освоєнню студентами 
методики рекогносцировки території, її польо-
вого знімання, прив’язування досліджуваних 
точок за допомогою GPS-вимірювача, розробки 
паспортів геоекологічних об’єктів, вимірювання 
різних географічних та екологічних параметрів 
на цих об’єктах. 

Навчальна лабораторія геоінформаційного 
моделювання і картографування бере активну 
участь у навчально-виховному процесі, забез-
печує проведення практичних робіт з курсів 
“ГІС у природокористуванні”, “ГІС-технології в 
екології”, “Геоінформаційне моделювання та 
технології”, “ГІС у прогнозуванні та управлінні 
надзвичайними ситуаціями”, “Методи геоінфор-
маційного картографування і моделювання”, 
“Дистанційні методи дослідження геосистем”, 
“Геоінформаційне моделювання в конструктив- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попередній захист дисертаційної роботи 
на розширеному засіданні кафедри 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенти освоюють основи роботи 
з нівелірами (ауд. 117) 

ній географії”, “Інформаційні системи та техно-
логії в туризмі”, “Інформаційні системи та тех-
нології в готельно-ресторанній справі”. Лабо-
раторія сприяє написанню курсових і кваліфі-
каційних робіт. Більшість геоекологічних карт 
і моделей студентів кафедри виконано у цій 
лабораторії. 

Кабінет геодезії і картографії 

Для забезпечення потреб навчально-вихов-
ного процесу й підвищення якості викладання 
основ геодезії, топографії й картографії при 
кафедрі конструктивної географії і картографії 
функціонує кабінет геодезії і картографії. 

Кабінет бере активну участь у навчанні сту-
дентів географічного факультету, забезпечує 
проведення лабораторних і практичних робіт 
з курсів “Топографія з основами картографії”, 
“Основи топографії”, “Картографія”, “Основи 
картографії”, “Картографічні методи в екології”, 
топографічного розділу комплексної фізико-
економіко-географічної практики студентів пер-
шого курсу географічного факультету, розроб-
ляє навчальні, навчально-методичні та мето-
дичні посібники, методичні вказівки і робочі 
зошити із зазначених курсів, тиражує бланки ла- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За перевіркою практичних робіт з дисципліни 
“Топографія з основами геодезії” (кімн. 117а) 
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Інструктаж перед початком топографічного розділу 
комплексної фізико-економіко-географічної практики 

бораторних і практичних робіт й топографічні 
основи. 

Співробітниками кабінету видано 21 нав-
чальний і навчально-методичний посібник, 
чотири довідникові видання, понад 30 мето-
дичних вказівок і робочих зошитів. Серед них 
слід виділити навчальні і навчально-методичні 
посібники “Топографічний практикум” (2009), 
“Топографічне і картографічне креслення” 
(2009), “Картографія: запитання і задачі” (2010), 
“Топографічна карта” (2010, 2012), “Топогра-
фічне знімання ділянок місцевості” (2010, 2012), 
“Топографічний практикум. Розв’язання задач 
за топографічною картою” (2012), “Основи топо-
графічного креслення” (2012), “Контрольні за-
питання і завдання з курсу “Топографія з осно-
вами геодезії” (2012), “Картографія та картогра-
фічне креслення” (2013), “Топографічна прак-
тика” (2013), “Математична картографія” (2014), 
“Картографо-топографічний словник-довідник” 
(2014), “Тести та запитання з курсу “Картогра-
фія і картографічне креслення” (2014), “Карто-
графія і картографічне креслення. Лаборатор-
ний практикум” (2014, 2015), “Картографія” 
(2017) та довідники “Топографо-геодезична 
термінологія” (2002), “Топографо-географічний 
словник” (2007), “Топографо-геодезичний до-
відник” (2009), “Картографія: основні терміни 
та визначення з навчального курсу” (2019). 

Кабінет географічної карти 

З метою організації належного збережен-
ня і використання картографічної інформації 
на географічному факультеті створено кабінет 
географічної карти (спецкімнату). У кабінеті дов-
гостроково зберігаються топографічні основи 
масштабу 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 
1 : 100 000 і 1 : 200 000 та аерофотознімки 
високої роздільної здатності. Картографічну й 
аерокосмічну інформацію зібрано для Захід-
ного реґіону України. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На коридорі перед кафедрою конструктивної 
географії і картографії 

Тривалий час (1990‒2001 рр.) кабінетом заві-
дувала інж. Л. Курганевич, яка після захисту 
дисертаційної роботи перейшла на виклада-
цьку роботу. У 2001‒2005 рр. відповідальною 
була інж. Н. Єдинак, у 2005‒2009 р. ‒ інж. Г. Хи-
мочка. 3 2009 р. обов’язки завідувача виконує 
доц. А. Михнович. 

У кабінеті географічної карти надають допо-
могу в отриманні спеціального дозволу на ви-
користання картографічних матеріалів, їхнього 
пошуку, а також слідкують за дотриманням ви-
мог обліку і зберігання картографічної інфор-
мації, що становлять державну таємницю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стенд кафедри конструктивної 
географії і картографії 
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За двадцять років існування кафедри її склад 
суттєво змінювався та оновлювався. 

Сьогодні на кафедрі конструктивної геогра-
фії і картографії викладають: 

Іванов Євген Анатолійович – завідувач ка-
федри, доктор географічних наук, доцент; 

Кравців Степан Степанович – кандидат тех-
нічних наук, доцент; 

Курганевич Людмила Петрівна – кандидат 
географічних наук, доцент; 

Петровська Мирослава Андріївна ‒ кандидат 
географічних наук, доцент; 

Кричевська Діана Анатоліївна ‒ кандидат гео-
графічних наук, доцент; 

Пилипович Ольга Василівна – кандидат гео-
графічних наук, доцент; 

Мкртчян Олександр Сергійович – кандидат 
географічних наук, доцент; 

Михнович Андрій Васильович – кандидат гео-
графічних наук, доцент; 

Андрейчук Юрій Михайлович – кандидат гео-
графічних наук, доцент; 

Войтків Петро Степанович – кандидат геогра-
фічних наук, доцент. 

За сумісництвом на кафедрі викладають: 

Волошин Петро Костянтинович – кандидат 
геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри екологічної та інженерної геології і 
гідрогеології; 

Кобелька Михайло Володимирович – асис-
тент, інженер. 

На кафедрі працюють: 

Мицько Зеновія Миколаївна ‒ завідувач нав-
чальної лабораторії геоінформаційного моде-
лювання і картографування. 

Бухта Ірина Олегівна – інженер (у декретній 
відпустці). 

Ставку І. Бухти почергово ділять студенти ‒ 
Ірина Гнатюк (Гусєва), Ольга Мельник, Євгенія 
Федіна, Любов Загрійчук, Назар Ваньо. 

Кожному працівнику кафедри запропоно-
вано дати відповіді на три запитання: 

1. Країна мрії. 
2. Хто з відомих людей мав (має) вплив на 

мій світогляд. 
3. Я люблю географічний факультет, тому 

що… 
 

 

 

Співробітники кафедри у 2018 р. 
Зліва направо: перший ряд – зав. лаб. З. Мицько, доц. 
М. Петровська, доц. О. Пилипович, доц. Д. Кричевська, 
доц. Л. Курганевич, інж. І. Бухта; другий ряд – доц. Ю. Анд-
рейчук, доц. П. Волошин, інж. М. Кобелька, доц. П. Войт-
ків, доц. Є. Іванов, доц. С. Кравців, доц. О. Мкртчян. 

Співробітники кафедри у 2010 р. 
Зліва направо: перший ряд – ас. О. Мкртчян, інж. І. Горо-
хівська, ст. лабор. З. Мицько, асп. І. Дідич, асп. Н. Лобан-
ська, проф. В. Петлін, доц. Л. Курганевич, інж. М. Кобелька, 
ас. Д. Кричевська, доц. М. Петровська; другий ряд – доц. 
П. Волошин, асп. Т. Козак, доц. С. Кравців, ас. П. Войтків, 
доц. Є. Іванов, ас. Ю. Андрейчук, доц. В. Лозинський. 

Співробітники кафедри у 2005 р. 

Зліва направо: перший ряд – доц. Є. Іванов, доц. М. Пет-
ровська, інж. М. Кобелька, доц. Л. Дубіс, ас. О. Пилипович, 
інж. Г. Химочка, доц. А. Михнович; другий ряд – ас. 
О. Мкртчян, ст. лабор. З. Мицько, доц. Л. Курганевич, 
асп. І. Дідич, доц. М. Симоновська; третій ряд – зав. лаб. 
Ю. Андрейчук, доц. П. Волошин, проф. І. Ковальчук, доц. 
В. Лозинський.  
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ІВАНОВ 
Євген Анатолійович 

завідувач кафедри, 
доктор географічних наук, доцент 
 
1. Переконаний, для кращого пізнання країн 

світу, варто взнати й відчути Україну, її чарівну 
природу і людей, а вже потім… Люблю давню 
історію, а тому цікаво побували у Греції, Єгипті, 
Іспанії, Італії, Туреччині… 

2. Іван Ковальчук, Христофор Колумб, Жуль 
Верн, Ліонель Мессі. 

3. У ньому сенс мого життя… Люблю все, 
від ранкової кави і до побажання охоронцю 
“на добраніч”… Радію успіхам й переживаю 
невдачі… Географічний факультет, викладачі і 
студенти та їхні долі мені не байдужі… Тож 
варто вчити, займатися наукою, видавати і 
відпочивати, а, головне, поважати одне одного. 

 
Народився 16 липня 1975 р. у м. Валуйки 

Бєлгородської обл. в шахтарській родині. У 
1992 р. закінчив Червоноградську СЗОШ № 13 
(м. Соснівка). У цьому ж році став студентом 
географічного факультету Львівського держав-
ного університету ім. І. Франка. У 1997 р. закін-
чив навчання на кафедрі фізичної географії та 
отримав диплом за спеціальністю “Географ. 
Викладач”. У цьому ж році вступив до аспі-
рантури при кафедрі фізичної географії. 

19 листопада 2001 р. в Київському націо-
нальному університеті ім. Т. Шевченка захистив 
кандидатську дисертаційну роботу на тему: 
“Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничо-
промислових територій (на прикладі Львівської 
області)” зі спеціальності 11.00.11 – конструк-
тивна географія та раціональне використан- 
ня природних ресурсів (наук. керівник: проф. 
А. Мельник). 

З 2000 р. працював на географічному фа-
культеті на посадах інженера Чорногірського 
географічного стаціонару, лаборанта та інже-
нера кафедри фізичної географії, завідувача 

навчальної лабораторії геоінформаційного мо-
делювання і картографування, асистента ка-
федри конструктивної географії і картографії 
(за сумісн.). З вересня 2004 р. перебував на 
посаді доцента кафедри конструктивної гео-
графії і картографії. У 2005 р. присвоєно вчене 
звання доцента кафедри конструктивної гео-
графії і картографії. У 2005‒2008 рр. був заві-
дувачем відділення “Прикордонний екологіч-
ний контроль” у Природничому коледжі уні-
верситету. У 2011‒2013 і 2018‒2019 рр. був 
заступником декана географічного факультету 
з навчально-виховної і наукової роботи. У 
2013‒2016 рр. перебував у докторантурі Львів-
ського національного університету ім. І. Франка. 
З вересня 2016 р. виконував обов’язки, а з 
червня 2018 р. ‒ завідувач кафедри конструк-
тивної географії і картографії. 

16 січня 2018 р. в Київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка захистив доктор-
ську дисертацію на тему: “Природно-госпо-
дарські системи гірничопромислових територій 
Західного регіону України: функціонування, 
моделювання, оптимізація” зі спеціальності 
11.00.11 – конструктивна географія та раціо-
нальне використання природних ресурсів (наук. 
консультант: проф. І. Ковальчук). 

Наукові інтереси пов’язані з питаннями 
картографування, моделювання, обліку, ланд-
шафтного планування, охорони довкілля та 
раціонального використання природних ресур-
сів у межах гірничопромислових територій 
Західного реґіону України в умовах реструкту-
ризації гірничих підприємств. У коло наукового 
зацікавлення входять актуальні питання конст-
руктивної географії, ландшафтознавства, ланд-
шафтної екології, геоекології, гідроекології, гео-
екологічного картографування і моделювання. 

Здійснював наукове керівництво кафедраль-
ними держбюджетними науково-дослідними 
темами: “Трансформація природно-господар-
ських систем гірничопромислових територій” 
(2008−2010) і “Оптимізація природно-господар-
ських систем Західного регіону України з метою 
забезпечення його сталого розвитку” (2017–
2019). 

Виступав (спів)організатором дев’яти науко-
вих конференцій і семінарів. Брав участь у 
понад 60 міжнародних і всеукраїнських науко-
вих і науково-практичних з’їздах, конференціях 
і семінарах. 

Автор понад 370 наукових, навчально-ме-
тодичних, енциклопедичних та публіцистичних 
праць, у т. ч. 12 монографій, трьох навчальних 
посібників, 11 методичних розробок, 50 статей 
у фахових виданнях, 36 статей в закордонних і 
наукометричних виданнях. Опублікував понад 
20 статей до “Екологічної енциклопедії” і 10 ста-
тей до “Енциклопедії Сучасної України”. 
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Стипендіат Львівської ОДА для молодих вче-
них (2001, 2005). Найкращий молодий науко-
вець географічного факультету (2004) й уні-
верситету (2009). Отримав відзнаки ректора 
за багаторічну сумлінну працю та вагомі здо-
бутки у науково-педагогічній діяльності (2013, 
2019), грамоту Департаменту з питань освіти, 
науки, сім’ї та молоді Львівської ОДА (2013), 
подяки Управління освіти Львівської міської 
ради (2010, 2011, 2012, 2013). Нагороджений 
медаллю АН ВО України “За успіхи в науково-
педагогічній діяльності” (2019). 

Член Українського географічного товарист-
ва. Академік ВГО “Академія наук вищої освіти 
України”. 

 

1. Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових тери-
торій : монографія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 
2007. 334 с. 

2. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничо-
промислових територій : монографія. Львів: ВЦ 
ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 372 с. 

3. Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження : навч. 
посібн. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 149 с. 

4. Іванов Є., Ковальчук І., Терещук О. Геоекологія 
Нововолинського гірничопромислового району : 
монографія. Луцьк : Волин. націон. ун-тет ім. Лесі 
Українки, 2009. 208 с. 

5. Природні ресурси Львівщини / [Матолич Б. М., 
Ковальчук І. П., Іванов Є. А. та ін.]. Львів : ПП Лука-
щук В. С., 2009. 120 с. 

6. Геоекологічне моделювання стану пам’яток 
природи та історії : монографія / за заг. ред. 
І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. Львів: ВЦ ЛНУ ім. 
І. Франка, 2010. 214 с. 

7. Іванов Є. Радіаційна екологія : навч.-метод. по-
сібн. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 217 с. 

8. Сивий М., Паранько І., Іванов Є. Географія міне-
ральних ресурсів України : монографія. Львів: 
Простір-М, 2013. 684 с. 

9. Львівська область: природні умови та ресурси : 
монографія / за заг. ред. М. М. Назарука. Львів: 
В-во Ст. Лева, 2018. ‒ 592 с. 

10. Рудько Г. І., Іванов Є. А., Ковальчук І. П. Гірничо-
промислові геосистеми Західного регіону Укра-
їни : монографія. Київ‒Чернівці: Букрек, 2019. 
Т. 1. 464 с.; Т. 2. 376 с. 

11. Природничі проблеми національної безпеки 
України у викликах новітньої історії : моногра-
фія / за ред. Г. І. Рудька, В. В. Стецюка. Київ–
Львів–Гейдельберг–Малага–Чернівці: Букрек, 
2019. 504 с. 

12. Національна безпека України у викликах новіт-
ньої історії : монографія / авт.-уклад. В. І. Шпак; 
кер. ав. кол. С. І. Табачніков. К.: ДП “Експрес-
обʼява”, 2020. 464 с. 

13. Іванов Є. Передумови формування сучасних 
ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і 
Солокії. Пробл. геоморф. і палеогеогр. Укр. Карп. 
і прилегл. терит. Ч. 1. 2018. Вип. 1 (8). С. 171‒
184; Ч. 2. 2019. Вип. 1 (9). С. 49‒61. 

14. Іванов Є., Ковальчук І. Деструкція гірничопро-
мислових ландшафтів. Journal of Education, 
Health and Sport. 2016. Vol. 6. № 5. P. 369–392. 

15. Іванов Є. А., Ковальчук І. П., Цайтлер М. Й. Оці-
нювання потенціалу рекультивації і фітомеліо-
рації відвалів ВАТ “Бориславський озокерит” 
Наук. зап. Сумськ. держ. педагог. ун-ту ім. 
А. Макаренка. Геогр. науки. 2016. Вип. 7. С. 7–23. 

16. Іванов Є. А. Клюйник В. В., Тиханович Є. Є. 
Функціонування природно-господарських систем 
в межах ліквідованих ділянок підземної виплав-
ки сірки. Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. 2014. Вип. 
724‒725: Геогр. С. 24–31. 

17. Ivanov E. The Proposals for Environmental and 
Geographic Dimension of the Conception of the 
World Environmental Constitution. World Environ-
mental Constitution. Methodological Foundation. 
Lviv, 2014. P. 208‒211. 

18. Іванов Є. А. Формування постмайнінгових ланд-
шафтних систем Передкарпатського сірконосного 
басейну. Геополит. и экогеодинам. регион. 2014. 
Т. 10. Вып. 2. С. 535‒543. 

19. Іванов Є. А., Ковальчук І. П. Антропогенізація 
ландшафтів: підходи, діагностування, моделю-
вання. Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. 2012. Вип. 
612−613: Геогр. С. 54–59. 

20. Ковальчук І. П., Іванов Є. А., Клюйник В. В. Карто-
графування геоекологічного стану природно-
господарських систем гірничопромислових тери-
торій. Часопис картографії. 2011. Вип. 2. С. 
129–137. 

21. Іванов Є., Яцух О., Лобанська Н. Геохімічне 
забруднення ґрунтів підприємствами вугільної 
промисловості (на прикладі шахти “Зарічна”). 
Наук. зап. Тернопіл. націон. педагог. ун-ту ім. 
В. Гнатюка. Сер.: Геогр. 2010. № 1 (Вип. 27). С. 
241−245. 

22. Іванов Є., Ковальчук І. Історико-географічні аспек-
ти освоєння будівельної сировини у Львові. Наук. 
вісн. Чернівец. ун-ту. 2009. Вип. 480−481: Геогр. 
С. 116–125. 

23. Іванов Є. Історико-географічні аспекти ману-
фактурного періоду освоєння мінеральних ресур-
сів Львівщини. Істор. укр. геогр. 2009. Вип. 20. 
С. 35−46. 

24. Іванов Є. А. Природно-географічні особливості 
освоєння мінеральних ресурсів Львівської області 
у допромисловий період. Фіз. геогр. і геоморф. 
2009. Вип. 55. С. 170−181. 

25. Іванов Є. Особливості ландшафтної структури 
гірничопромислових геокомплексів. Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. геогр. 2004. Вип. 31. С. 106–113. 

Вибрані публікації  
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КРАВЦІВ 
Степан Степанович 

кандидат технічних наук, доцент 
 
1. Україна. 
2. В’ячеслав Чорновіл. 
3. Я тут працюю з 1987 року. 
 
Народився 14 вересня 1964 р. в с. Колоко-

лин Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. 
У 1988 р. закінчив Львівський політехнічний 
інститут. Від 1987 р. працював у Львівському 
державному університеті ім. І. Франка на 
посадах лаборанта, інженера, асистента та 
доцента кафедри геоморфології. 

У 1995 р. в Івано-Франківському держав-
ному технічному інституті нафти і газу захис-
тив кандидатську дисертаційну роботу на тему: 
“Геодезичний моніторинг техногенного рельє-
фу (на прикладі Львівсько-Волинського кам’я-
новугільного басейну)”. 

У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента 
кафедри геоморфології. Від 2001 р. працює 
доцентом кафедри конструктивної географії і 
картографії. 

Наукові інтереси пов’язані із вивченням 
вертикальних і горизонтальних деформації 
земної поверхні техногенних територій, акту-
альних питань історичної і тематичної карто-
графії, геодезії та геоінформатики, оцінці еко-
логічного стану земельних ресурсів. 

Автор близько 80 наукових і навчально-
методичних публікацій, серед яких один під-
ручник, серія навчальних, навчально-мето-
дичних і методичних посібників, методичних 
рекомендацій для самостійної роботи студен-
тів, а також словник-довідник з “Картографії”, 
ряд енциклопедичних статей. 

 

 

1. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. 191 с. 

2. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія і картографічне креслення. Лаборатор-
ний практикум : навч. посібн. (вид. 2-ге доповн. 
і доопрац.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 164 с. 

3. Кравців С., Войтків П., Кобелька М. Матема-
тична картографія : навч.-метод. посібн. Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 44 с. 

4. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія і картографічне креслення. Лаборатор-
ний практикум : навч. посібн. Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2014. 112 с. 

5. Кравців С. С., Войтків П. С. Картографія: програ-
ма курсу, контрольні запитання та тести : метод. 
посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 46 с. 

6. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія та картографічне креслення: метод. 
посібн. Львів, 2013. 96 с. 

7. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія: основні терміни та визначення з нав-
чального курсу. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 
46 с. 

8. Войтків П. С., Кравців С. С., Михалець В. В. 
Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних 
ресурсів адміністративно-територіальних оди-
ниць (на прикладі Камʼянка-Бузького району 
Львівської області). Соціально-економічні про-
блеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2 
(136). C. 30‒35. 

9. Войтків П. С., Кравців С. С. Оцінка сумарної 
екологічної ситуації земельних ресурсів Пусто-
митівського району Львівської області. Соціа-
льно-економічні проблеми сучасного періоду 
України. 2018. Вип. 3 (131). С. 78‒82. 

10. Войтків П. С., Кравців С. С. Сучасний стан та 
використання земельних ресурсів (на прикладі 
Бродівського району Львівської області). Соціа-
льно-економічні проблеми сучасного періоду 
України. 2017. Вип. 3 (125). С. 171‒174. 

11. Іванов Є. А., Кравців С. С. Аналіз проблем гаран-
тування екологічної безпеки гірничопромисло-
вих територій. ЕкоГеоФорум–2017. Актуальні 
проблеми та іновації : матер. міжнарод. наук.-
практ. конф. Івано-Франківськ, 2017. С. 128‒130. 

12. Войтків П. С., Кравців С. С. Екологічна оцінка 
стану земельних ресурсів Яворівського району 
Львівської області. Соціально-економічні проб-
леми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1 
(117). С. 41–44. 

13. Войтків П., Кравців С. Ґрунтово-картографічні 
дослідження Українських Карпат. Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 46. С. 69‒75. 
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КУРГАНЕВИЧ 
Людмила Петрівна 

кандидат географічних наук, доцент 
 
1. Хочу побувати у Скандинавських країнах, 

споглядати суворість природи, розміреність 
життя та відчуття щастя їхніх мешканців. 

2. Володимир Кардаш (вчитель-географії, 
директор школи), Гаврило Міллер, Іван Ко-
вальчук. 

3. Люблю свій факультет, напевно, за якусь 
справжність, можливість бути собою як серед 
колег, так і студентів. У такій атмосфері є ба-
жання віддаватись улюбленій справі і шукати 
вогник в очах молоді та плекати надію зали-
шити по собі принаймні хороші спогади і добрі 
слова. 

 

Народилася 26 лютого 1968 р. у с. Свари-
цевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл. У 
1990 р. з відзнакою закінчила географічний 
факультет Львівського державного універси-
тету ім. І. Франка. За скеруванням як молодий 
спеціаліст працювала на кафедрі геоморфо-
логії. Навчалась в аспірантурі цього ж універ-
ситету (заочна форма навчання). 

У 2001 р. захистила кандидатську дисер-
тацію на тему: “Еколого-геоморфологічний 
аналіз басейну Західного Бугу” (наук. керів-
ник: проф. І. Ковальчук). Від 2000 р. працю-
вала інженером, асистентом, доцентом кафед-
ри конструктивної географії і картографії. У 
2008 р. отримала вчене звання доцента цієї 
кафедри. 

Наукові інтереси пов’язані з екологічною 
геоморфологією, гідрологією, гідроекологією, 
управлінням та охороною водних ресурсів, 
моніторингом навколишнього природного се-
редовища. 

Отримала подяку ректора за багаторічну 
сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-
педагогічній діяльності (2018). 

Автор понад 70 наукових і навчально-мето-
дичних праць, у т. ч. трьох навчальних посіб-
ників (два ‒ з грифом МОН України) та семи 
методичних розробок. 

 

1. Курганевич Л. П., Біланюк В. І., Андрейчук Ю. М. 
Загальна гідрологія : навч. посібн. Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2020. 336 с. 

2. Курганевич Л. П. Водний кадастр : навч. посібн. 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 166 c. 

3. Ковальчук І. П., Курганевич Л. П. Гідроекологіч-
ний моніторинг : навч. посібн. Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2010. 292 с. 

4. Курганевич Л. П. Гідрологія : навч.-метод. посібн. 
[для самост. роб. студ.]. Львів : ЛНУ ім. І. Фран-
ка, 2013. 48 с. 

5. Курганевич Л. П. Водні ресурси та водний ка-
дастр : метод. вказ. [для самост. роб. студ.]. 
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 56 с. 

6. Курганевич Л. П. Геоекологічна експертиза : 
метод. вказ. [для самост. роб. студ.]. Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 52 с. 

7. Курганевич Л. Петровська М., Пилипович О. 
Методичні вказівки для підготовки дипломних 
і магістерських робіт. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 
2013. 64с. 

8. Курганевич Л. П. Гідроекологічний моніторинг : 
метод. вказ. [для самост. роб. студ.]. Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 48 с. 

9. Ковальчук І. П., Михнович А. В., Курганевич Л. П. 
Гідрологічний аналіз басейнової системи Захід-
ного Бугу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 
2002. Т. 4. С. 89‒100. 

10. Курганевич Л. П. Еколого-географічний аналіз 
річкового басейну річки Рати. Наук. зап. Терно-
піл. націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: 
Геогр. 2006. № 2. С. 180–187. 

11. Kurhanevych L., Shipka M. Hydroecological state 
of the Poltva river and its tributaries. Prace Stu-
denckiego Koła Naukowego Geografów Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 2016. № 5. 
S. 78–88. 

12. Курганевич Л. П., Шіпка М. З. Аналіз впливу по-
селенського освоєння на формування геоеко-
логічного стану басейну річки Полтви. Scientific 
Letters of Academic of Michal Baludansky. 2016. 
Vol 3. № 4. Р. 108–113. 

13. Курганевич Л., Вербенець Л. Оцінка антропо-
генного навантаження на річково-басейнову 
систему Рата. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 
2014. Вип. 47. С. 164–170. 

14. Курганевич Л. П., Петровська М. А. Оцінка впли-
ву землекористування на геоекологічну ситуацію 
Сколівського району Львівської області. Наук. 
зап. Тернопіл. націон. педагог. ун-ту ім. В. Гна-
тюка. Сер.: Геогр. 2015. № 1. С. 180–187. 
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ПЕТРОВСЬКА 
Мирослава Андріївна 

кандидат географічних наук, доцент 
 
1. Австралія. 
2. Іван Павло II, Ліна Костенко, Віталій Порт-

ніков. 
3. Вже 33 роки гордо переступаю поріг 

будівлі, де розміщувалася Генеральна духовна 
семінарія у Львові, а згодом зусиллями митро-
полита Андрея Шептицького створено Греко-
католицьку богословську академію, ректором 
якої був Йосиф Сліпий. Тут навчалися і творили 
непересічні особистості, а дух любові, взаємо-
поваги, допомоги, патріотизму, бережливого 
ставлення до природи панують й сьогодні. 

 
Народилася 7 лютого 1970 р. у Львові. У 

1987 р. закінчила СЗШ № 30 м. Львова з від-
знакою. У цьому ж році стала студенткою Львів-
ського державного університету ім. І. Франка. 
У 1992 р. закінчила навчання на кафедрі гео-
морфології. 

У 1992–1997 рр. працювала інженером, а 
2001 р. ‒ молодшим науковим співробітником 
(0,5 ст.) науково-дослідної лабораторії при ка-
федрі геоморфології (НДЛ-51). У 1997–2000 рр. 
навчалася в аспірантурі Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка. 

25 травня 2001 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему: “Еколого-геоморфологіч-
ний аналіз Розточчя і прилеглої території” (наук. 
керівник: проф. І. Ковальчук). 

З 2001 р. працювала на посаді асистента 
(0,5 ст.), а з 2002 р. ‒ доцента кафедри кон-
структивної географії і картографії, де працює 
й сьогодні. У 2005 р. отримала вчене звання 
доцента цієї ж кафедри. 

Наукові інтереси пов’язані з реґіональними 
еколого-географічними, медико-географічними 
і краєзнавчими дослідженнями, аналізом проб-

лем оцінки геоекологічної напруги, санітарно-
епідеміологічної ситуації, екологічної стандарти-
зації і нормування, екологічної освіти і вихо-
вання. 

Автор понад 105 наукових і навчально- 
методичних публікацій, у т. ч. чотирьох моно-
графій і семи навчальних посібників. 

Нагороджена грамотами за друге (Норму-
вання якості довкілля, 2017) і третє (Стандар-
тизація, метрологія і сертифікація довкілля, 
2011) місця навчальних посібників в універ-
ситетських конкурсах “Найкращий навчальний 
посібник природничого напряму”, премією за 
керівництво студентською науково-дослідною 
роботою з “Екології та екологічної безпеки” 
(2014), подякою ректора за багаторічну сум-
лінну працю та вагомі здобутки у підготовці і 
вихованні висококваліфікованих фахівців (2020). 

 

1. Ковальчук І., Петровська М. Геоекологія Роз-
точчя : монографія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 
2003. – 192 с. 

2. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцін-
ка стану і функціонування: наук.-навч. вид. / за 
ред. І. Ковальчука. Львів: ГО “Опілля”, 2009. 
608 с. 

3. Геоекологічне моделювання стану пам’яток при-
роди та історії : монографія / за заг. ред. І. П. Ко-
вальчука, Є. А. Іванова. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Фран-
ка, 2010. 214 с. 

4. Pantylej W., Petrovska M. Potencjał zdrowotny 
populacji dziecięcej oraz czynniki jego kształto-
wania w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Higi-
ena, Zdrowie w XXI wieku / pod red. A. Bor-
zęckiego. Lublin: Norbertinum Sp z. o.o., 2015. S. 
548‒569. 

5. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми 
і правила) : навч. посібн. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2005. 205 с. 

6. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: навч. 
посібн. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 187 с. 

7. Петровська М. А. Гідроекологічний словник / за 
ред. проф. І. П. Ковальчука. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2010. 140 с. 

8. Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля : навч. посібн. Львів: ВЦ 
ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 420 с. 

9. Екотоксикологія : навч. посібн. / [В. В. Снітинсь-
кий, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін.]. Херсон: 
Олді-плюс, 2011. 330 с. 

10. Петровська М. Екологічна токсикологія : навч.-
метод. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 
116 с. 

11. Петровська М. Нормування довкілля : навч.-
метод. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 
140 с. 
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12. Петровська М. Нормування якості довкілля : 
навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 300 с. 

13. Петровська М. А. Вплив чинників довкілля на 
здоров’я населення Розтоцького реґіону. Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2004. Вип. 30. С. 234–
241. 

14. Петровська М. А. Теоретичні та методичні за-
сади геоекологічного та еколого-геоморфоло-
гічного аналізів. Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. 
ун-ту. Сер. : Геогр. 2004. № 2. Ч. 1. С. 29–39. 

15. Ковальчук І. П., Петровська М. А. Проблеми 
водопостачання Львова та шляхи їхнього роз-
в’язання. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 
2005. Т. 7. С.102–111. 

16. Ковальчук І., Петровська М. Концепція моніто-
рингу санітарно-епідеміологічної ситуації і здо-
ров’я населення регіону. Наук. зап. Тернопіл. 
націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Геогр. 
2006. № 2. С. 165−172. 

17. Петровська М., Пантилей В. Оцінка рівня життя 
населення Львівської області. Наук. зап. Терно-
піл. націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: 
Геогр. 2014. № 2 (Вип. 37). С.52–61. 

18. Petrovska M., Pantylej W. Poziom życia ludności 
obwodu lwowskiego na Ukrainie: diagnoza stanu. 
Annales Universitatis Mariae Сurie-Sklodowska. 
Sectio B. Geographia, geologia, mineralogia et 
petrographia. 2014. Vol. LXIX. № 2. S. 97–117. 

19. Петровська М., Пантилей В., Артеменко О. Чин-
ники формування потенціалу здоровʼя дитячого 
населення Львівської області. Наук. зап. Терно-
піл. націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: 
Геогр. 2015. № 2 (Вип. 39). С. 44–53. 

20. Петровська М., Стрілець І. Санітарно-епідеміо-
логічна ситуація як чинник формування здо-
ровʼя дитячого населення урбосистеми Львова. 
Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. 2016. Вип. 775–776: 
Геогр. С. 113–118. 

21. Petrovska M., Strilets I., Pantyley V., Petrovskyi S. 
Socio-economic and environmental determinants 
of children’s health in a big city (the case study of 
Lviv city, Ukraine). Environmental & Socio-econo-
mic Studies. 2017. Vol. 5. № 2. P. 27‒36. 

22. Петровська М. А., Петровський С. В. Чинники 
формування споживчої поведінки домогоспо-
дарств міста Львова. Наук. вісн. Херсон. держ. 
ун-ту. Сер.: Геогр. науки. 2018. Вип. 8. С. 104‒
110. 

23. Петровська М. А., Карлик Ю. І. Оцінка якості 
питної води Старосамбірського району Львів-
ської області. Гідрологія, гідрохімія і гідроеколо-
гія. 2019. № 1 (52). С. 57–65. 

24. Петровська М. А., Карасюк І. С. Оцінка рівня 
сприятливості умов проживання населення Во-
линської області. Наук. зап. Сумськ. держ. педа-
гог. ун-ту ім. А. Макаренка. Геогр. науки. 2019. 
Вип. 10. С. 93–101. 
 

 

 

КРИЧЕВСЬКА 
Діана Анатоліївна 

кандидат географічних наук, доцент 
 
1. США (штат Каліфорнія, Національний парк 

“Секвоя”), Італія (Венеція), Іспанія (Барселона, 
Севілья). 

2. Степан Стойко, Іван Франко, Оксана За-
бужко, Макс Кідрук. 

3. Зустріла на факультеті багато цікавих, 
небайдужих та рідних мені за духом людей. 

 
Народилася 25 січня 1974 р. у Львові. У 

1995 р. закінчила географічний факультет Львів-
ського державного університету ім. І. Франка, 
у 2001 р. − аспірантуру цього ж університету. 

У 2007 р. захистила кандидатську дисер-
таційну роботу на тему: “Ландшафтно‐еко-
логічні засади територіально‐функціональної 
організації гірських біосферних резерватів (на 
прикладі української частини міжнародного біо-
сферного резервата “Східні Карпати”)” (наук. 
керівник: проф. С. Стойко). 

Працювала інженером кафедри геоморфо-
логії і палеогеографії (1996), вчителем географії 
у СШ № 56 м. Львова (2002−2003), молодшим 
науковим співробітником науково‐дослідної 
лабораторії інженерно‐географічних, природо-
охоронних і туристичних досліджень (2001− 
2008). З березня 2008 р працює асистентом, а 
з травня 2011 р ‒ доцентом кафедри конструк-
тивної географії і картографії. 

Учасник розробки проектів організації тери-
торії, охорони, відтворення та рекреаційного 
використання природних комплексів і об’єктів 
національних природних парків, зокрема Ужан-
ського (2003‒2005), “Гуцульщина” (2003‒2008), 
Галицького (2005‒2010), Яворівського (2010‒
2011). 
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Наукові інтереси пов’язані із вирішенням 
актуальних питань заповідної справи, конструк-
тивної географії і геоекології. 

Автор близько 50 наукових і методичних 
публікацій. 

 

1. Брусак В., Кричевська Д., Сенчина Б. Екологічна 
мережа. Львівська область: природні умови та 
ресурси: монографія / за заг. ред. проф. М. На-
зарука. Львів: В-во Ст. Лева, 2018. С. 442‒456. 

2. Пилипович О. В., Кричевська Д. А. Конструктивно-
географічний аналіз території Пасмового По-
бужжя. Вісн. Харків. націон. ун-ту ім. В. Кара-
зіна. Сер. : Екол. 2018. Вип. 19. С. 56‒65. 

3. Кричевська Д. А., Стойко С. М. Біосферний ре-
зерват: історія формування концепції, функції, 
територіальна структура. Біосферний резерват 
“Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, 
Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. Львів: ЗУКЦ, 2015. С. 
5‒16. 

4. Сулік Л. В., Кричевська Д. А. Екологічні стежки 
та маршрути Волинського Полісся як основна 
форма реалізації екотуристичної діяльності в 
регіоні. Природа Західного Полісся та прилеглих 
територій. 2015. № 12. С. 79‒85. 

5.  Кричевська Д. А. Методичні вказівки для підго-
товки до семінарських занять та виконання 
практичних робіт з дисципліни “Конструктивна 
географія” для студентів напряму підготовки 
6.040104 “Географія”. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Фран-
ка, 2014. 55 с. 

6. Брусак В., Кричевська Д. Сучасний стан і перспек-
тиви розвитку природно-заповідних територій 
та формування екологічної мережі в Українсь-
ких Карпатах. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2014. 
Вип. 45. С. 452‒455. 

7. Кричевська Д. Еволюція концептуальних моде-
лей функціонального зонування біосферних 
резерватів. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2012. 
Вип. 40. Ч. 2. С. 44–51. 

8. Брусак В., Зінько Ю., Кричевська Д. та ін. Про-
сторова структура і функціональне зонування 
української частини проектованого біосферного 
резервата “Розточчя”. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
геогр. 2007. Вип.34. С. 19‒30. 

9. Кричевська Д. А., Брусак В. П. Характеристика 
природних ландшафтів. Ужанський національ-
ний природний парк. Поліфункціональне зна-
чення: монографія / за ред. С. Стойка. Львів: 
Меркатор, 2007. С. 67‒83. 

10. Кричевська Д. А. Планувальна організація тери-
торії Ужанського національного парку. Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2005. Вип. 32. С. 130‒
141. 

 

 

 
 

ПИЛИПОВИЧ 
Ольга Василівна 

кандидат географічних наук, доцент 
 
1. Шотландія і Нова Зеландія. 
2. Іван Ковальчук, Степан Стойко, Любомир 

Гузар, Богдан Гаврилишин, Степан Рудницький. 
3. Географічний факультет є місцем, де пере-

плелося духовне минуле Йосифа Сліпого і лю-
бов до Землі усіх хто вчиться, пише, думає, 
творить у ньому сьогодні. 

 
Народилася 5 вересня 1976 р. у Львові. У 

1983‒1989 рр. навчалася у Ременівській ЗОШ 
Кам’янко-Бузького р-ну Львівської обл. У 1989‒
1993 рр навчалася й успішно завершила ЗОШ 
№ 93 м. Львова, у цьому ж році стала студент-
кою Львівського державного університету ім. 
І. Франка. У 1998 р. закінчила навчання в 
університеті на кафедрі геоморфології та палео-
географії. 

У 1998‒2003 рр. навчалася в аспірантурі 
Львівського національного університету ім. І. 
Франка. 28 грудня 2007 р. захистила канди-
датську дисертацію на тему: “Еколого-геомор-
фологічний моніторинг басейнових систем 
Верхнього Дністра” зі спеціальності 11.00.04 – 
геоморфологія і палеогеографія (наук. керів-
ник: проф. І. Ковальчук). 

У 2004‒2009 рр. працювала асистентом, а з 
2009 р й до сьогодні ‒ доцентом кафедри 
конструктивної географії і картографії. У 2008‒
2015 рр. завідувала відділенням прикладної 
екології Природничого коледжу Львівського 
національного університету ім. І. Франка. У 
2012 р. отримала вчене звання доцента ка-
федри конструктивної географії і картографії. 

Учасник багатьох науково-дослідних про-
ектів. Зокрема, німецько-українського проекту 
“Трансформаційні процеси в регіоні річки Дніс-
тер” (1997–2005, під егідою ЮНЕСКО), польсь-
ко-українського проекту “Впровадження вибра-
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них елементів планування водного господарст-
ва відповідно до Рамкової Водної Директиви 
ЄС на основі досвіду з водозбірного басейну 
Верхньої Вісли” (2007), проекті з написання 
науково-методичних рекомендацій щодо підго-
товки звіту про екологічну дію малої гідро-
електростанції (2018‒2019, під егідою WWF). 

Стажувалася у науково-дослідних установах 
Німеччини (Центр досліджень агроландшафтів 
ZALF, Мюнхеберг, 2004) і Польщі (Регіональне 
управління водного господарства, Краків, 2008). 

Основними напрямками наукових зацікав-
лень є еколого-геоморфологічні дослідження 
басейнових систем, аналіз впливу антропоген-
ної діяльності на функціонування басейнових 
систем Карпат, геоекологічні дослідження гео-
систем. 

Автор близько 100 наукових і навчально-
методичних публікацій, з них шесть монографій 
і чотири навчально-методичні посібники. 

Отримала відзнаки Головного управління 
освіти і науки Львівської ОДА за вагомий внесок 
у розвиток української національної освіти і 
науки (2011), Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища у 
Львівській обл. за активну участь в організації 
науково-практичної конференції (2012), подя-
ками ректора за багаторічну сумлінну працю 
та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяль-
ності (2013) і голови Львівської ОДА за сумлінну 
працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Всесвітнього дня екологічної освіти (2019). 

Членкиня Громадської ради при Держвод-
агентстві України і Басейнової ради Дністра. 

 

1. Геоекологічне моделювання стану пам’яток при-
роди та історії / за заг. ред. І. Ковальчука, Є. Іва-
нова. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 214 с. 

2. Kovalchuk І., Kravchuk Ya., Mykhnovych А., Pyly-
povych О. Recent Landform Evolution in the 
Ukrainian Carpathians. Recent Landform Evolution 
The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. 2012. Part 2. 
P. 177‒204. 

3. Kovalchuk І., Mykhnovych А., Pylypovych О., 
Rud’ko G. Extreme Exogenous Processes in Ukrai-
nian Carpathians. Geomorphological impact of 
extreme weather: Case studies from central and 
eastern Europe. 2013. Part 1. P. 53–67. 

4. Пилипович О. В., Ковальчук І. П. Геоекологія 
річково-басейнової системи верхнього Дністра. 
Львів‒Київ: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 284 с. 

5. Balabukh V., Lavrynenko O., Bilaniuk V., Mykhno-
vych A., Pylypovych O. Extreme weather in Ukraine: 
Occurrence and changes. Extreme weather: Intech-
open. 2018. Vol. 292. P. 85‒106. 

6. Львівська область: природні умови та ресурси : 
монографія / за заг. ред. М. Назарука. Львів: В-
во Ст. Лева, 2018. 592 с. 

7. Пилипович О. В. Організація прикордонного еко-
логічного контролю : навч.-метод. посібн. Львів: 
СПОЛОМ, 2012. 208 с. 

8. Науково-методичні рекомендації щодо підготов-
ки звіту ОВД при будівництві малої ГЕС : метод. 
посібн. / за ред. С. О. Афанасьєва. К., 2019. 94 с. 

9. Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля 
при будівництві та реконструкції автодоріг: ме-
тод. посібн. К., 2019. 108 с. 

10. Пилипович О. В. Екологічне інспектування та еко-
логічний контроль: навч.-метод. посібн. Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 122 с. 

11. Пилипович О. Методика вивчення стоку завис-
лих наносів для аналізу інтенсивності ерозійно-
акумулятивних процесів басейну. Вісн. Львів. ун-
ту. Сер. геогр. 2000. Вип. 27. С. 46‒52. 

12. Pylypovych O. Monitoring research of the water 
quality in the Upper Dnister river systems. Integra-
ted land and water resources management: To-
wards Sustainable rural development. Frankfurt 
(Oder), 2005. 

13. Пилипович О. В. Еколого-геоморфологічний ана-
ліз басейнової системи малої річки (на прикладі 
р. Яблунька, м. Старий Самбір). Ерозійно-акуму-
лятивні процеси і річкові системи освоєних 
регіонів : зб. наук. праць. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2006. С. 315−320. 

14. Пилипович О., Михнович А. Деградаційні про-
цеси у лісових екосистемах гірської частини 
сточища Дністра. Наук. вісн. Націон. аграр. ун-
ту. 2009. Вип. 128. С. 161−168. 

15. Пилипович О., Венгринович О. Кількісна оцінка 
механічної денудації в карпатській частині ба-
сейну Дністра: природна та антропогенна скла-
дова. Фіз. геогр. та геоморф. 2010. Вип. 58. С. 
78‒87. 

16. Kowalczuk I., Pylypowycz O., Mychnowycz A. Zmia-
ny intesywności denudacji w Beskidach Skoliws-
kich (Karpaty Ukraińskie). Antropopresja w wybra-
nych strefach morfoklimatycznych ‒ zapis zmian w 
rzeżbie i osadach. Sosnowiec, 2012. S. 201‒211. 

17. Пилипович О., Кричевська Д. Конструктивно-гео-
графічний аналіз території Пасмового Побужжя. 
Вісн. ХНУ ім. В. Каразіна. Сер. Екол. 2018. Вип. 19. 
С. 56‒65. 

18. Лета В., Пилипович О. Аналіз сезонної мінли-
вості гідрохімічного складу вод річки Косівська 
за період 2017‒2018 рр. Фіз. геогр. та геоморф. 
2019. Вип. 3 (95). С. 26‒35. 

19. Пилипович О., Андрейчук Ю., Рутар А., Петров-
ська М. Оцінка якості поверхневих вод транс-
кордонної річки В’яр. Гідрологія, гідрохімія і 
гідроекологія. 2019 № 1 (52). С. 75‒88. 
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МКРТЧЯН 
Олександр Сергійович 

кандидат географічних наук, доцент 
 
1. Китай, Коста-Ріка, Сінгапур. 
2. Низка відомих письменників, вчених і 

філософів вплинули кожний потроху. Водночас 
прагну не робити кумирів з відомих людей і 
лишатись собою. 

3. Тут зібране сузір’я найталановитіших гео-
графів і природознавців. 

 
Народився 18 березня 1977 р. у м. Львові. 

У 1999 р. закінчив географічний факультет 
Львівського державного університету ім. І. 
Франка, а у 2002 р. – аспіранту цього ж уні-
верситету. 

У 2006 р. захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: “Ландшафтно-екологічні основи 
інтеграції даних в земельні інформаційні сис-
теми” (наук. керівник: доц. І. Круглов). 

З 2002 р. працював на посадах молодшого 
наукового співробітника кафедри фізичної 
географії і кафедри конструктивної географії і 
картографії. У 2003 р. розпочав викладацьку 
діяльність на посаді асистента кафедри кон-
структивної географії і картографії. У 2011 р. 
був обраний на посаду доцента кафедри кон-
структивної географії і картографії, а у 2013 р. 
отримав вчене звання доцента. 

Наукові інтереси пов’язані з геопросторо-
вим аналізом і моделюванням, ландшафтною 
екологією і геоекологією, геостатистикою та 
машинним навчанням, кліматологією, антропо-
генними кліматичними змінами та адаптацією 
до них, методологічними проблемами географії 
та екології. 

Брав участь у багатьох міжнародних та 
закордонних наукових конференціях (Краків, 
Дрезден, Москва, Мінськ, Белград, Нітра, Егер). 
Закінчив курси “Machine learning”, “Data visua-

lization” від Stanford University та University of 
Illinois на платформі Coursera, “Applied Machine 
Learning” від Microsoft на платформі edX, 
“Statistical learning“ на платформі Stanford 
Online, очний воркшоп “GeoMLA-Geostatistics 
and Machine Learning Applications in Climate 
and Environmental Science“ в університеті Бел-
граду. Розробив навчальний курс “Ландшафтне 
планування” на платформі «Moodle». Провів 
воркшоп “Основи геостатистичної інтерполяції 
даних та її реалізація в програмному середо-
вищі R”. 

Автор понад 100 наукових праць, більшість 
з яких у фахових виданнях України, закордон-
них публікаціях і статтях у виданнях, які включе-
ні до міжнародних наукометричних баз даних. 

 

1. Мкртчян О. С. Геоінформаційне моделювання 
в конструктивній географії : навч. посібн. Льві : 
ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 126 с. 

2. Методичні настанови (рекомендації) та алго-
ритми геоінформаційно-картографічного моде-
лювання стану землекористування і досліджень 
трансформаційних процесів в українському селі. 
К., 2011. 170 с. 

3. Mkrtchian A. Using Habitat Quality and Diversity 
Measures to Assess Conservation Priorities for 
Sites in the Ukrainian Carpathians. The Carpathians: 
Integrating Nature and Society Towards Sustaina-
bility. Environmental Science and Engineering. 
Springer, 2013. P. 655–667. 

4. Mkrtchian A. Automated ecological terrain morpho-
logy classification of stretch of upper Dnister river 
valley. Проблеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих територій. 
2019. Вип. 2 (10). С. 88–98. 

5. Kovalchuk I. P., Mkrtchian O. S., Kovalchuk A. I. 
Modeling the distribution of land surface tempe-
rature for Bystrytsia river basin using Landsat 8 
data. Journal of Geology, Geography and Geoeco-
logy. 2018. V. 27 (3). P. 453–465. 

6. Мкртчян О. С. Оцінка рівня надійності лінійного 
зв’язку між просторово розподіленими авто-
корельованими змінними. Вісн. Львів. ун-ту. 
Сер. геогр. 2018. Вип. 52. С. 201–209. 

7. Mkrtchian A. Annual precipitation data processing 
and interpolation for the weather stations of 
Western Ukraine. Proceedings of GeoMLA, Geo-
statistics and Machine Learning, Application in 
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Region. Conf. Frankfurt (Oder), Slubice, 2005. 
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ВОЙТКІВ 
Петро Степанович 

кандидат географічних наук, доцент 
 
1. Тільки Україна (поки я більше нікуди не 

їздив). 
2. Спартак, Леонардо да Вінчі. 
3. Географічний факультет багато чого дав 

мені в житті ‒ роботу, друзів, відповідальних і 
не дуже студентів, гарні практики та виїзди, 
які тривають із студентських років й до сьо-
годні, дозвілля. 

 
Народився 15 квітня 1983 р. у с. Жовтанці 

Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл. У 2000 р. 
закінчив Жовтанецьку ЗОШ. У цьому ж році 
став студентом географічного факультету Львів-
ського національного університету ім. І. Франка. 
У 2005 р. закінчив з відзнакою навчання на 
кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 
тому ж році вступив до аспірантури Львівсь-
кого національного університету ім. І. Франка. 

10 жовтня 2008 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему: “Буроземи пралісів Україн-
ських Карпат” (наук. керівник: проф. С. Позняк). 

З вересня 2008 р. працював асистентом 
кафедри географії України, а з лютого 2009 р. – 
асистентом кафедри конструктивної географії 
і картографії. Від 2015 р. працює на посаді 
доцента кафедри конструктивної географії і 
картографії. 

Наукові інтереси пов’язані з ґрунтознав-
ством і географією ґрунтів, вивченням буро-
земів пралісів Карпат та проблем їх раціо-
нального використання, оцінюванням еколо-
гічного стану земельних ресурсів, констру-
ктивно-географічними і геоекологічними до-
слідженнями урбосистем. 

Автор 65 наукових і навчально-методичних 
праць, у т. ч. однієї монографії і чотирьох нав-
чальних посібників. 

Член Українського товариства ґрунтознав-
ців і агрохіміків України (УТГА). 

 

1. Войтків П. С., Позняк С. П. Буроземи пралісів 
Українських Карпат : монографія. Львів: ВЦ ЛНУ 
ім. І. Франка, 2009. 244 с. 

2. Войтків П. С. Конструктивно-географічні дослід-
ження урбосистем : навч. посібн. / за наук. ред. 
Є. А. Іванова. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 
118 с. 

3. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. 191 с. 

4. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. 
Картографія і картографічне креслення. Лабо-
раторний практикум : навч. посібн. (вид. 2-ге 
доповн. і доопрац.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2015. 164 с. 

5. Кравців С., Войтків П., Кобелька М. Матема-
тична картографія : навч.-метод. посібн. Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 44 с. 

6. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія і картографічне креслення. Лаборатор-
ний практикум : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2014. 112 с. 

7. Войтків П. С. Експертні системи в екології: метод. 
посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 53 с. 

8. Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з 
курсу “Землевпорядне та лісовпорядне плану-
вання”: метод. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2019. 79 с. 

9. Кравців С. С., Войтків П. С. Картографія: програ-
ма курсу, контрольні запитання та тести : метод. 
посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 46 с. 

10. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія та картографічне креслення: метод. по-
сібн. Львів, 2013. 96 с. 

11. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія: основні терміни та визначення з нав-
чального курсу. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 
46 с. 

12. Войтків П. С., Наконечний Ю. І., Мороз Г. Б. 
Фізико-хімічні властивості буроземів (сambisols) 
букових пралісів Широколужанського ПОНДВ 
Карпатського біосферного заповідника. Наук. 
вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер.: геогр. науки. 
2019. Вип. 11. С. 88–94. 

13. Войтків П. С., Кравців С. С., Михалець В. В. 
Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних 
ресурсів адміністративно-територіальних оди-
ниць (на прикладі Камʼянка-Бузького району 
Львівської області). Соціально-економічні про-
блеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. 
2019. Вип. 2 (136). C. 30‒35. 

14. Войтків П. С., Іванов Є. А. Морфологічні особли-
вості буроземів (сambisols) пралісів Угольсько-
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Широколужанського масиву Карпатського біо-
сферного заповідника. Наук. зап. Тернопіл. на-
ціон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: геогр. 
2019. № 1 (Вип. 46). С. 39‒46. 

15. Войтків П. С., Кравців С. С. Оцінка сумарної 
екологічної ситуації земельних ресурсів Пусто-
митівського району Львівської області. Соціа-
льно-економічні проблеми сучасного періоду 
України: зб. наук. праць. 2018. Вип. 3 (131). С. 
78‒82. 

16. Войтків П. С. Склад увібраних катіонів буро-
земів (cambisols) пралісів Карпатського біосфер-
ного заповідника. Агрохімія і ґрунтознавство. 
Спец. вип. Кн. 1. Харків, 2018. С. 7–8. 

17. Войтків П. С. Зміна загальних фізичних власти-
востей буроземів (cambisols) Українських Карпат 
під різними фітоценозами. Вісн. Львів. ун-ту. 
Сер. геогр. 2017. Вип. 51. С. 53–62. 

18. Войтків П. С., Кравців С. С. Сучасний стан та 
використання земельних ресурсів (на прикладі 
Бродівського району Львівської області). Соціа-
льно-економічні проблеми сучасного періоду 
України: зб. наук. праць. 2017. Вип. 3 (125). С. 
171‒174. 

19. Войтків П. С., Кравців С. С. Екологічна оцінка 
стану земельних ресурсів Яворівського району 
Львівської області. Соціально-економічні проб-
леми сучасного періоду України: зб. наук. праць. 
2016. Вип. 1 (117). С. 41–44. 

20. Войтків П. С. Ґрунти Угольсько-Широколужан-
ського масиву Карпатського біосферного запо-
відника. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. 
вип. Кн. 2: Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. 
Харків,2014. С. 18‒20. 

21. Войтків П. С. Гумусовий стан буроземів пралісів 
Карпатського біосферного заповідника. Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 44. С. 24–32. 

22. Войтків П., Кравців С. Ґрунтово-картографічні 
дослідження Українських Карпат. Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 46. С. 69‒75. 

23. Войтків П. С. Особливості гранулометричного 
та мікроагрегатного складу буроземів пралісів 
Угольсько-Широколужанського масиву Карпатсь-
кого біосферного заповідника. Наук. вісн. Черні-
вец. ун-ту. Сер. Біол. 2012. Т. 4. Вип. 3. С. 252‒
256. 

24. Войтків П. С. Роль лісу у формуванні властиво-
стей буроземів Українських Карпат. Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. геогр. 2011. Вип. 39. С. 52–63. 

25. Войтків П. С. Щебенюватість буроземів Україн-
ських Карпат. Агрохімія і ґрунтознавство. Хар-
ків, 2011. С. 108‒111. 

26. Войтків П. С. Охорона буроземів пралісів Україн-
ських Карпат. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. 
вип. Кн. 1. Харків : В-во ПП “Рута”, 2010. С. 181‒
183. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЛОШИН 
Петро Костянтинович 

кандидат геолого-мінералогічних 
наук, доцент 
 

1. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати), по-
бувати на вежі Бурдж Халіфа. 

2. Назвати видатних осіб, що вплинули на 
мій світогляд і майбутню долю не готовий. 
Натомість, назву дві людини, які вплинули на 
мою життєву траєкторію – Віктор Огоноченко, 
Андрій Богуцький. 

3. Перше захоплення природою і природ-
ничими науками прийшло у дитинстві при 
вивченні географії, також полонила романтика 
подорожей з наплічниками. Це й привело 
мене на геологічний і географічний факультети 
університету… 

 

Народився 12 листопада 1950 р. в с. Дубо-
ве Ковельського р-ну Волинської обл.  

У 1969 р. закінчив Криворізький гірничий 
технікум за спеціальністю “Техніка розвіду-
вального буріння”, у 1974 р. − Львівський 
державний університет ім. І. Франка за спе-
ціальністю “Геологія і розвідка родовищ ко-
рисних копалин”. Працював інженером, керів-
ником групи, головним інженером у Львівсь-
кій та Рівненській філіях Українського держав-
ного інституту інженерно-технічних розвідувань 
(1974−1992). 

У 1987 р. захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: “Инженерно-геологическое рас-
членение лессовых толщ с применением мето-
дов палеопедологии и палеокриологии (на при-
мере опыта инженерно-строительных изыска-
ний Волыно-Подолии)”. 

У 1992‒2000 рр. працює доцентом кафедри 
геоморфології, а у 2000‒2009 рр. – доцентом 
кафедри конструктивної географії і картогра-
фії. У 1994 р. отримав вчене звання доцента 
кафедри геоморфології. З 2009 р. завідує кафед-
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рою екологічної геології і гідрогеології Львів-
ського національного університету ім. І. Франка. 

Досліджує стратиграфію лесових відкладів 
Волино-Поділля, палеографію плейстоцену та 
процеси давнього і сучасного рельфотворення. 
Вивчає інженерно-геоморфологічні, інженерно-
геологічні та геоекологічні проблеми урбані-
зованих територій заходу України. 

Автор понад 185 наукових праць з інже-
нерної геології і палеогеографії лесово-ґрунто-
вих товщ плейстоцену, інженерно-геоморфо-
логічних, інженерно-геологічних та геоеколо-
гічних проблем урбанізованих територій. 

Член-кореспондент Академії будівництва 
України. 

 

1. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцін-
ка стану і функціонування / за ред. проф. І. 
Ковальчука. Львів: ГО “Опілля”, 2009. 608 с. 

2. Геоекологічне моделювання стану пам’яток при-
роди та історії / за ред. І. Ковальчука, Є. Іванова. 
Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 214 с. 

3. Волошин П. К. Розвиток антропогенної суфозії у 
центральній частині Львова та її екологічні 
наслідки. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2001. 
Вип. 28. С. 42‒46. 

4. Волошин П. К. Аналіз природних та природно-
техногенних ризиків на території Львова. Гео-
динаміка. 2004. Вип. 1 (4). С. 1‒5. 

5. Волошин П. К. Моніторингові дослідження під-
земних вод урбосистеми Львова. Наук. праці 
УНДГМІ. 2005. Вип. 252. С. 80‒96. 

6. Волошин П. К. Аналіз впливу Львівського полі-
гону твердих побутових відходів на природне 
середовище. Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. 
Л. Українки. Геогр. науки. 2006. № 2. С. 189‒194. 

7. Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна 
характеристика порід опорного лесового роз-
різу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя). Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2009. Вип. 36. С. 51‒57. 

8. Волошин П. Просторово-часові закономірності 
змін хімічного та динамічного режиму підзем-
них вод урбосистеми Львова. Вісн. Львів. ун-ту. 
Сер. геогр. 2010. Вип. 37. С. 58‒68. 

9. Волошин П. Оцінка природної захищеності та 
уразливості підземних вод території Львова від 
антропогенного забруднення. Вісн. Львів. ун-
ту. Сер. геогр. 2012. Вип. 40. Ч. 1. С. 149–155. 

10. Волошин П. Моніторинг геодинамічних проце-
сів у центральній частині Львова. Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 41. С. 83–89. 

11. Волошин П. Геологічні чинники екологічного 
ризику на території Львова. Вісн. Львів. ун-ту. 
Сер. геогр. 2013. Вип. 42. С. 46‒52. 

12. Волошин П. Аналіз впливу природних і техно-
генних чинників на стійкість пам’яток архітек-
тури історичної частини Львова. Вісн. Львів. ун-
ту. Сер. геогр. 2014. Вип. 47. С. 114–122. 

 

КОБЕЛЬКА 
Михайло Володимирович 

інженер, асистент 
 
1. Мадагаскар, Австралія, Нова Зеландія. 
2. Любомир Гузар, Тарас Шевченко, Андрей 

Шептицький. 
3. Географічний факультет пов’язаний з 

природою і за чудовий колектив. 
 
Народився 15 березня 1965 р. у с. Ясенівці 

Золочівського р-ну Львівської обл. У 1982 р. 
закінчив Золочівську СШ № 1, у 1983 р. ‒ 
Дрогобицьке кооперативне училище. У 1983‒
1985 рр. служив в армії. У 1991 р. закінчив 
Львівський державний університет ім. І. Фран-
ка. 

З 1991 р. працював інженером кафедри 
геоморфології. У 1999 р. закінчив заочну аспі-
рантуру Львівського державного університету 
ім. І. Франка. З 2000 р. працює інженером ІІ-ої 
категорії кафедри конструктивної географії і 
картографії. У 2003‒2009 рр. і з 2016 р. й до 
нині займає посаду асистента цієї ж кафедри 
(за сумісництвом). 

Наукові інтереси зосереджені у галузі гео-
морфології, у вивченні актуальних проблем 
морфодинаміки й оцінки інженерного ризику 
техногенно-небезпечних реґіонів, рекреації і 
картування. 

Автор 45 наукових і навчально-методичних 
праць, серед них одна монографія і шість 
навчальних посібників. 

 

1. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. 191 с. 

2. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія і картографічне креслення. Лаборатор-

Вибрані публікації  
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ний практикум : навч. посібн. (вид. 2-ге доповн. 
і доопрац.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 164 с. 

3. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2017. 191 с. 

4. Кравців С., Войтків П., Кобелька М. Матема-
тична картографія : навч.-метод. посібн. Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 44 с. 

5. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія і картографічне креслення. Лаборатор-
ний практикум : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2014. 112 с. 

6. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія та картографічне креслення: метод. по-
сібн. Львів, 2013. 96 с. 

7. Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. Карто-
графія: основні терміни та визначення з нав-
чального курсу. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 
46 с. 

8. Небезпечні природні та техноприродні процеси в 
гірських районах Львівської області: стан та про-
гноз розвитку / Г. І. Рудько, В. С. Кравців, П. В. Са-
мольотов, М. В. Кобелька. Львів: Ін-тут регіон. 
д-нь НАНУ, 2001. 129 с. 

9. Войтків П. С., Кобелька М. В. Розвиток ерозійно-
деградаційних процесів у ґрунтовому покриві 
Українських Карпат. Конструктивна географія 
і картографія: стан, проблеми, перспективи : 
матер. Всеукр. наук. конф. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. 
Франка, 2015. С. 90–95. 

10. Іванов Є., Кобелька М. Сучасний стан та інтен-
сивність розвитку процесів просідання і підтоп-
лення в межах Червоноградського гірничопро-
мислового району. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 
2006. Вип. 33. С. 112‒121. 

11. Кравців С., Кобелька М. Геодезичний моніторинг 
та еколого-геоморфологічні дослідження морфо-
динаміки рельєфу у м. Львові. Сучасні проблеми і 
тенденції розвитку географічної науки : зб. 
наук. праць. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 
С. 376‒378. 

12. Рудько Г., Кобелька М. Інженерно-геоморфо-
логічне районування процесонебезпечних тери-
торій. Геоморфологічні дослідження в Україні: 
минуле, сучасне, майбутнє : матер. міжнарод. 
наук.-практ. конф. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 
2002. С. 13‒15. 

13. Кравців С., Лозинський В., Кобелька М. Топогра-
фія з основами геодезії. Лабораторний курс : 
навч.-метод. посібн. Львів: Вид-во НУ “Львів. 
політехн.”, 2001. 60 с. 

14. Рудько Г., Кобелька М. Закономірності розвитку 
зсувів в межах Львівської області та проблеми 
інженерного захисту зсувонебезпечних терито-
рій. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2001. Вип. 28. 
С. 49‒54. 

 

МИЦЬКО 
Зеновія Миколаївна 

завідувач навчальної лабораторії 
 
1. Італія (Венеція). 
2. Тарас Шевченко, а також проф. Гаврило 

Міллер з яким працювала шість років. 
3. Люблю географічний факультет за те, що 

тут найкращі люди. 
 
Народилася 12 лютого 1961 р. в с. Лани 

Пустомитівського р-ну Львівської обл. У 1985 р. 
закінчила географічний факультет Львівського 
державного університету ім. І. Франка. 
Після закінчення навчання працювала інже-
нером кафедри раціонального використання 
та охорони природи географічного факуль-
тету. Від 1989 р. працює інженером науково-
дослідної лабораторії географічного факультету, 
з вересня 2000 р. − старшим лаборантом ка-
федри конструктивної географії і картографії, а 
з березня 2018 р. ‒ завідувачем навчальної 
лабораторії геоінформаційного моделювання 
і картографування. 
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БУХТА 
Ірина Олегівна 

інженер 
 
1. Італія (Рим), Ватикан. 
2. Зміни у моєму світогляді відбулися після 

прочитання книг, написаних на реальних 
подіях і людських історіях Другої світової 
війни (Томас Кініллі, Кристина Хігер, Даніель 
Пейснер, Тетяна Пахомова та ін.). Ці книги 
виховують доброту, милосердя, вчать зали-
шатися людиною у будь-які часи і ситуації, 
допомагати, приносити користь іншим, не 
вимагаючи нічого взамін. 

3. Географічний факультет дав мені багато 
знань і вмінь та нових друзів. 

 
Народилася 12 грудня 1991 р. у м. Львів. У 

2009 р. закінчила з відзнакою Лапаївську ЗОШ 
I‒III ст. У цьому ж році стала студенткою гео-
графічного факультету Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка. У 2014 р. за-
кінчила навчання на кафедрі конструктивної 
географії і картографії з відзнакою та отримала 
кваліфікацію “Еколог, викладач екології”. У 
2014‒2017 рр. навчалася в аспірантурі Львів-
ського національного університету ім. І. Франка. 
З 2017 р. працює лаборантом кафедри конст-
руктивної географії і картографії, а з 2018 р. ‒ 
інженером другої категорії лабораторії гео-
інформаційного моделювання і картографу-
вання. 

Працює над написанням дисертаційної ро-
боти на тему: “Конструктивно-географічні заса-
ди оптимізації санітарно-епідеміологічного ста-
ну урбосистеми м. Львова” (наук. керівник: доц. 
М. Петровська). 

Наукові інтереси пов’язані із питаннями 
вивчення санітарно-епідеміологічної ситуації і 
медико-географічними дослідженнями. 

Автор 15 наукових праць. 

 

1. Стрілець І., Петровська М. Оцінка якості атмо-
сферного повітря міста Львова. Наук. зап. Терно-
піл. націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: 
геогр. 2015. № 2 (Вип. 39). С. 179‒186. 

2. Стрілець І., Петровська М. Оцінка якості питної 
води м. Львова. Наук. зап. Тернопіл. націон. 
педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: геогр. 
2016. № 1 (Вип. 40). С. 212‒222. 

3. Стрілець І., Петровська М. Санітарно-епідеміо-
логічна ситуація як чинник формування здоров’я 
дитячого населення урбосистеми Львова. Наук. 

вісн. Чернівец. націон. ун-ту. 2016. Вип. 775‒
776: Геогр. С. 113‒118. 

4. Бухта І. Оцінка санітарного та епідемічного благо-
получчя м. Львова на основі даних соціологіч-
ного опитування. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-
ту. Сер.: геогр. науки. 2017. Вип. 6. С. 16‒23. 

5. Petrovska M., Strilets I., Pantyley V., Petrovskyi S. 
Socio-economic and environmental determinants 
of children’s health in a big city (the case study of 
Lviv city, Ukraine). Environmental & Socio-econo-
mic Studies. 2017. Vol. 5. № 2. P. 27‒36. 

6. Бухта І. Оцінка санітарно-епідемічної ситуації 

міста Львова. Наук. зап. Тернопіл. націон. педа-
гог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: геогр. 2018. 
№ 2 (Вип. 45). С. 185‒191. 

7. Бухта І. Проблеми поводження з твердими 
побутовими відходами в м. Львові. Наук. вісн. 
Херсон. держ. ун-ту. Сер.: геогр. науки. 2018. 
Вип. 8. С. 13‒20. 

8. Стрілець І. Конструктивно-географічні засади 
оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації Львів-
щини. Конструктивна географія і картографія: 
стан, проблеми, перспективи: матер. Всеукр. 
наук. конф. (м. Львів, 14‒ 16 травня 2015 р.). 

Львів, 2015. С. 218‒222. 
9. Стрілець І. Оцінка санітарно-епідеміологічної 

ситуації Львова. Українська географія: сучасні 
виклики: матер. ХІІ-ого з’їзду Укр. геогр. т-ва (м. 
Вінниця, 17‒21 травня 2016 р.). Київ, 2016. Т. 3. 
С. 297‒299. 

10. Стрілець І. Відходи як чинник формування 
санітарно-епідеміологічної ситуації у Львові і на 
прилеглій території. Міжнарод. конф., присвя-
чена 20-річчю створення ф-ту землевпорядку-
вання НУБіП (м. Київ, 23‒24 вересня 2016 р.). 
Київ, 2016. С. 230‒234. 

11. Стрілець І. Оцінка сучасного медико-демогра-
фічного стану м. Львова. Регіон-2016: суспільно-
географічні аспекти: матер. міжнарод. наук.-
практ. конф. (м. Харків, 14‒15 квітня 2016 р.). 
Харків, 2016. С. 117‒120. 
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ТЕСЛОВИЧ 
Мар’яна Вікторівна 

аспірант 
 

1. Швеція. 
2. Григорій Сковорода, Ліна Костенко, Еріх 

Марія Ремарк, Джулія Хілл, Стівен Хокінг. 
3. Для мене це місце завжди усміхнених та 

щасливих людей. Тут бажання пізнавати світ 
стає щоденним цікавим заняттям, професією і 
навіть способом життя, а колектив створює 
позитивну та дружню атмосферу. 

 

Народилась 26 грудня 1995 р. у смт. Жденіє-
во Воловецького р-ну Закарпатської обл. У 
2018 р. з відзнакою закінчила географічний фа-
культет Львівського національного університету 
ім. І. Франка (спеціальність “Технології захисту 
навколишнього середовища”). 

Під час навчання брала участь у ІV-ій міжна-
родній науковій конференції молодих вчених 
“Екологія, неоекологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористу-
вання” (2016), в загальнофакультетських сту-
дентських конференціях (2017‒2018), науково-
практичній конференції Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робіт з галузі знань 
“Екологія” (2018). 

У 2019 р. вступила в аспірантуру Львівсь-
кого національного університету ім. І. Франка. 
Працює над дисертаційною роботою “Еколо-
гічна мережа Закарпатської області: терито-
ріальна структура, функціонування, оптиміза-
ція” (наук. керівник: доц. Д. Кричевська). 

Автор трьох наукових публікацій. 
 

На кафедрі нині навчається лише один аспі-
рант. У різні роки аспірантуру закінчили А. Мих-
нович, О. Пилипович, Ю. Андрейчук, Т. Ласкіна 
(Яремчишин), Н. Єдинак, В. Юровчик, Л. Феник, 
О. Микитчин, І. Дідич, Л. Семен, В. Клюйник, 
Т. Козак, М. Шіпка, О. Кобелька, Б. Сулик, 
Л. Гілета, І. Горохівська, О. Бабич, Л. Сулік, 
І. Стрілець (Бухта), О. Терлецька, В. Лета та ін. 

 

У різні роки на кафедрі працювали: 

Ковальчук Іван Платонович – засновник й пер-
ший завідувач кафедри (2000‒2007), доктор 
географічних наук, професор (нині завідувач 
кафедри геодезії та картографії Національного 
університету біоресурсів і природокористуван-
ня України, заступник декана факультету земле-
впорядкування з наукової роботи); 

Петлін Валерій Миколайович – завідувач ка-
федри (2008‒2016), доктор географічних наук, 
професор (нині професор кафедри фізичної 
географії Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки); 

Антоняк Галина Леонідівна – доктор біоло-
гічних наук, професор (нині професор кафедри 
екології Львівського національного університету 
ім. І. Франка); 

Дубіс Лідія Францівна – кандидат географіч-
них наук, доцент (нині доктор географічних 
наук, професор, завідувач кафедри геоморфо-
логії і палеогеографії Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка). 

Лозинський Володимир Васильович – канди-
дат технічних наук, доцент; 

Симоновська Марія Ярославівна – кандидат 
географічних наук, доцент; 

Клюйник Віталій Володимирович – завідувач 
навчальної лабораторії, інженер; 

Химочка Галина Михайлівна – завідувач нав-
чальної лабораторії, інженер (нині викладач 
Природничого коледжу Львівського національ-
ного університету ім. І. Франка); 

Гулянич Роман Станіславович – інженер; 

Зяблікова Ірина Геннадіївна – інженер (нині 
асистент кафедри фізичної географії Львівського 
національного університету ім. І. Франка); 

Горохівська Ірина Петрівна – лаборант. 

Значний вклад у розвиток кафедри внесли 
досвідчені спеціалісти у галузі екології й гідро-
логії, які за сумісництвом викладали на кафедрі: 

Колодко Мирон Миколайович – кандидат гео-
графічних наук, доцент; 

Ковальчук Оксана Зіновіївна – кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент; 

Желих Степан Іванович – асистент; 

Чорний Володимир Михайлович – асистент; 

Боднарчук Тетяна Василівна – асистент. 

Колектив кафедри конструктивної географії і 
картографії продовжує підтримувати наукові й 
дружні стосунки з цими людьми та бажає їм 
всього найкращого. 
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КОВАЛЬЧУК 
Іван Платонович 

доктор географічних наук, професор 
 
1. Заможна, демократична, процвітаюча 

Україна – член ЄС. Також хотілося б побувати 
у США, Норвегії, Австралії, Таїланді… Мрії… 

2. На загальний світогляд – мама, Уляна 
Сергіївна, дідусь Антон Стахович, вчитель Роман 
Вацеба; на професійний – академік Степан Руд-
ницький, професори Володимир Кубійович, 
Олег Шаблій, Степан Стойко, Ярослав Кравчук 
і Роман Чалов, доцент Олена Скварчевська. 

3. Я люблю географічний факультет тому, 
що він найкращий в Україні! 38 років мого 
життя віддано йому! Тут мав щастя вчитися і 
вчити, спілкуватися з видатними вченими та 
особистостями, сам зростав як вчений, форму-
вав наукову школу і виховував нову генерацію 
талановитих дослідників, створив кафедру, якій 
виповнилося 20 років! Радію, що можу зайти 
сюди будь-коли і завжди зустрічаю взаємність у 
наших стосунках. Горджуся кафедрою і геогра-
фічним факультетом, моєю Alma Mater! 

 

Народився 19 серпня 1951 р. у с. Золотолин 
Рівненської обл. у родині селян. У 1968 р. закін-
чив Золотолинську ЗОШ і почав свій трудовий 
шлях на посаді лаборанта рідної школи. 

Закінчив географічний факультет Львівського 
державного університету ім. І. Франка (1974), 
аспірантуру (1980) і докторантуру (1993) Мос-
ковського державного університету ім. М. Ло-
моносова. З 1974 р. працює у Львівському уні-
верситеті: лаборантом кафедри геоморфології 
(1974) і завідувачем музею землезнавства 
(1974−1977), у 1980−1983 рр. – асистент, 1984− 
1990 і 1993−1994 рр. – доцент, 1994−2000 рр. – 
професор, 1987−1990 рр. – завідувач кафедри 
геоморфології. У 2000–2007 рр. виступає як зас-
новник та перший завідувач кафедри конструк-
тивної географії і картографії. 

У 2007 р. перейшов у Національний аграр-
ний університет (нині НУБіП України) на посаду 
професора, а з 2008 р. – завідувача кафедри 
геодезії та картографії. У 2008‒2011 рр. був ди-
ректором НДІ землекористування НУБіП Украї-
ни. Нині працює завідувачем кафедри геодезії 
та картографії, заступником декана факультету 
землевпорядкування з наукової роботи. 

Фундатор нового наукового напряму – еко-
логічної геоморфології, підготовив 25 канди-
датів і чотири доктори географічних наук. Сфор-
мував наукову школу екологічної геоморфо-
логії, конструктивної географії та картографії. 
Діяльність цієї школи пов’язана з: досліджен-
нями еколого-геоморфологічних і геоекологіч-
них проблем деградації природного середови-
ща, оцінюванням ризиків виникнення екстре-
мальних гідроекологічних ситуацій, моніторин-
гом і геоінформаційно-картографічним моде-
люванням стану земельних, водних, лісових, 
мінерально-сировинних ресурсів, цифровим 
атласним картографуванням стану земель і 
землекористування, річково-басейнових систем, 
вартості земель України; обґрунтуванням схем 
збалансованого природокористування. 

Здійснює керівництво держбюджетними і 
госпдоговірними темами. Керував і був членом 
багатьох спецрад. Член спеціалізованої ради з 
захисту докторських дисертацій при Київському 
національному університеті ім. Т. Шевченка, 
член двох експертних рад МОН України (секція 
“Науки про Землю”), експерт НАЗЯВО України, 
член редколегій часопису “Історія української 
географії”, “Наукового вісника Волинського 
національного університету ім. Л. Українки. 
Серія: Географія”, Наукових записок Тернопіль-
ського національного і Вінницького державного 
педагогічних університетів, збірників “Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії” і 
“Фізична географія і геоморфологія”, заступни-
ком головного редактора журналу “Землеустрій, 
кадастр та моніторинг земель” і збірника “При-
рода Західного Полісся”. 

Автор майже 1 200 наукових праць, серед 
яких біля 70 монографій (12 ‒ опубліковано за 
кордоном англійською і польською мовами), 
30 навчальних посібників і два підручники. 

Заслужений діяч науки і техніки України 
(2010). Відмінник освіти України. Заслужений 
професор Львівського університету (2005). По-
чесний член Українського географічного това-
риства, академік-секретар Відділення наук про 
Землю ГО “АН ВО України”, академік УЕАН. 

Нагороджений нагрудним знаком “Відмін-
ник освіти України” (1998), почесною грамотою 
Міністерства освіти України (1999), почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки України 
(2004), почесною грамотою Львівської обласної 
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ради (2006), нагрудним знаком “Знак пошани” 
Київського міського голови (2011), подякою 
Прем’єр-Міністра України (2010), почесним 
званням “Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни” (2012), почесною грамотою НУБіП України 
(2015), нагрудним знаком МОН України “Василь 
Сухомлинський” (2016), грамотою Верховної 
Ради України (2017), медалями ГО “АН ВО 
України”: “20 років АН ВО України” (2012), “За 
успіхи в науково-педагогічній діяльності” (2011), 
“Святий Володимир” (2016), “Ярослав Мудрий” 
(2017), “Микола Дубина” (2018) і “Іван Крип’я-
кевич” (2019). 
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ПЕТЛІН 
Валерій 
Миколайович 

доктор географічних 
наук, професор 

Народився 15 березня 1951 р. в м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської обл. в сім’ї геологів. У 
Кривому Розі закінчив школу й технікум. У 
1976 р. закінчив географічний факультет Львів-
ського державного університету ім. І. Франка. 
У 1979−1988 рр. працював інженером Чорно-
гірського географічного стаціонару Львівського 
університету. Дослідження цього періоду по-
служили основою кандидатської і докторської 
дисертацій. 

У 1988 р. в Інституті географії АН УРСР (м. 
Київ) захистив кандидатську дисертацію на 
тему: “Динаміка і розвиток природних тери-
торіальних комплексів Чорногірського ланд-
шафту” (наук. керівник: проф. Г. Міллер), у 
1999 р. в Одеському національному універ-
ситеті ім. І. Мечникова ‒ докторську дисертацію 
“Закономірності організації ландшафтних фа-
цій” (наук. консультант: проф. Г. Швебс). 

Працював на посадах асистента, доцента, 
професора кафедри фізичної географії. У 2008‒ 
2016 рр. очолював кафедру конструктивної 
географії і картографії. З 2017 р. є професором 
кафедри фізичної географії Східноєвропейсь-
кого національного університету ім. Л. Українки. 

Автор понад 190 наукових і навчально-
методичних публікацій. 
 

 

 
 

АНТОНЯК 
Галина 
Леонідівна 

доктор біологічних 
наук, професор 

Народилася 13 березня 1956 р. в Івано-
Франківську. У 1978 р. закінчила біологічний 
факультет Львівського державного універси-
тету ім. І. Франка. У 1987 р. – аспірантуру 
цього ж університету. 

У 1988 р. захистила кандидатську, а у 
2002 р. – докторську дисертацію на тему: 
“Особливості гемопоезу у тварин на ранніх 
стадіях постнатального розвитку” за спеціаль-

ністю 03.00.04 – біохімія. 
У 1978−1983 рр. працювала лаборантом і 

старшим лаборантом УкрНДІ фізіології і біо-
хімії сільськогосподарських тварин, у 1985− 
1992 рр. – молодшим, а потім старшим науко-
вим співробітником проблемної лабораторії 
Львівського державного університету ім. І. 
Франка, у 1992−1999 рр. – старшим і провід-
ним науковим співробітником Інституту біо-
логії тварин УААН. У 1999 р. перейшла на 
посаду доцента кафедри агроекології та 
біології Львівського державного аграрного 
університету, а з 2002 р. – професора кафедри 
екології та біології цього ж університету. У 
2006‒2012 рр. працювала професором кафедри 
конструктивної географії і картографії. З 2012 р. 
є професором кафедри екології Львівського 
національного університету ім. І. Франка 

Автор понад 300 наукових і навчально-
методичних праць. 

 
 

ДУБІС 
Лідія 
Францівна 

доктор географічних 
наук, професор 

 
 

Народилася 29 червня 1967 р. в м. Боле-
хові Івано-Франківської обл. У 1989 р. з від-
знакою закінчила географічний факультет Львів-
ського державного університету ім. І. Франка. 

У 1989–1990 рр. працювала інженером, 
1990–1991 рр. – молодшим науковим спів-
робітником НДЛ інженерно-геоморфологіч-
них досліджень географічного факультету. У 
1991–1994 рр. навчалася в аспірантурі при ка-
федрі геоморфології Львівського університету. 

У 1995 р. захистила кандидатську дисер-
тацію “Структурна організація і функціонування 
річкових систем південно-західного макросхилу 
Українських Карпат”, а у 2013 р. – докторську 
дисертацію “Еоловий палеоморфогенез право-
бережної частини Українського Полісся”. 

У 1995‒2000 рр. працювала асистентом, а 
потім доцентом кафедри геоморфології, у 
2000–2008 рр. ‒ доцентом кафедри конструк-
тивної географії і картографії, у 2008‒2013 рр. ‒ 
доцентом кафедри землезнавства і геоморфо-
логії і старшим науковим співробітником у 
Київському національному університеті ім. Т. 
Шевченка. З 2013 р. працює професором, а з 
2020 р. ‒ завідувачем кафедри геоморфології і 
палеогеографії Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка. Брала участь у між-
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народних експедиціях з проблем дослідження 
опустинення території Північної Африки. 

Автор понад 115 наукових праць. 
 

 

 
 

ЛОЗИНСЬКИЙ 
Володимир 
Васильович 

кандидат технічних 
наук, доцент 

Народився 20 серпня 1943 р. у Львові. У 
1967 р. закінчив Львівський політехнічний 
інститут за спеціальністю “Аерофотогеодезія”. 
У 1967−1971 рр. працював старшим лаборан-
том кафедри геодезії, у 1971−1974 рр. – стар-
шим інженером геодезичного ф-ту Львівського 
політехнічного інституту. Виконував обов’язки 
заступника декана з науково-дослідної ро-
боти студентів цього ж факультету. 

У 1975−1982 рр. працював асистентом ка-
федри геоморфології Львівського державного 
університету ім. І. Франка. У 1981 р. захистив 
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