
ЗВІТ 

в. о. завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

професора ПАНЬКІВА ЗІНОВІЯ ПАВЛОВИЧА  

за період перебування на посаді (1.09.2020 – по теперішній час) 

1. Загальна інформація: 

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію; 

В 2001 році отримав атестат доцента кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів; 

В 2013 році захистив докторську дисертацію; 

В 2014 році був обраний на посаду професора кафедри;  
В 2015 році отримав атестат професора; 

З 1 вересня 2020 року виконую обов’язки завідувача кафедри. 

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії за 
такими спеціальностями: 

- 103 Науки про Землю (Ґрунтознавство та експертна оцінка земель); 

- 106 Географія; 

- 014.07 Середня освіта (Географія); 

- 101 Екологія. 

Кадрове забезпечення кафедри: 11 науково-педагогічних працівників (10,75 
ставки) 4 доктори географічних наук, професори; 6 доцентів, кандидатів 
географічних наук, 1 доцент, кандидат хімічних наук; 4 ставки навчально-
допоміжного складу (з яких 1 кандидат географічних наук). На кафедрі 
функціонує сертифікована науково-дослідна лабораторія «Фізико-хімічних 
аналізів ґрунтів» та навчальна лабораторія «Аналізу ґрунтів і природних вод».  

2. Навчально-методична робота: 

- розроблена та затверджена Вченою радою університету магістерська ОПП 
«Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель»; 

- посилена робота щодо підготовки та видання навчально-методичного 
матеріалу для забезпечення навчальних дисциплін (видано 5 навчальних 
посібників, 1 методичні вказівки):  

      - «Нормативна грошова оцінка землі в Україні» (Паньків З., Ямелинець Т.); 

      - «Фізика ґрунтів. Практикум» (Гаськевич В., Папіш І., Телегуз О.); 



      - «Методологія та організація досліджень в науках про Землю» (Кирильчук 
А., Наконечний Ю.); 

     - «Антропогенні ґрунти» (Позняк С., Телегуз О.); 

     - «Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі програми QGIS» 
(Чаславський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т.); 

     - методичні вказівки «Ерозієзнавство» (Наконечний Ю.).  

Налагоджена співпраця із науковими та виробничими установами з метою 
проходження навчальних і виробничих практик, стажування науково-
педагогічних працівників (підписано 6 договорів). 

3. Наукова робота: 

На кафедрі створена та функціонує наукова школа «Генетичного 
ґрунтознавства» під керівництвом професора С. Позняка. 

У 2020 році видано колективну монографію «Ґрунти Львівської області», 
видається серія монографій «Ґрунти України» (видано 24 монографії). 

Захищено 2 докторські дисертації: Папіш І. «Чорноземи на лесових породах 
Волино-Поділля і Передкарпаття», Ямелинець Т. «Теоретичні основи і 
практика інформаційного ґрунтознавства»; 1 кандидатська дисертація Лемега 
Н. «Генетико-географічні особливості деградації ґрунтів Львівської області». 

Підготовлена до апробації дисертаційна робота Яворської А. на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії. 

Аспірантка Калинич О. стала стипендіатом  Кабінету Міністрів України. 

Вперше у Львівському університеті захищена дисертація на здобуття доктора 
філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю Маликом Степаном.  

Видана монографія «Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів 
Пригорганського Передкарпаття» - С. Малик, З. Паньків. 

Рекомендована до друку монографіЇ: Лемега Н., Гаськевич В. «Деградація 
ґрунтів Львівської області»; Ямелинець Т. «Інформаційне ґрунтознавство», 
Папіш І. «Чорноземи Західно-Українського краю». 

За цей період співробітниками кафедри видано статті, що входять до науково-
метричних баз даних: 

- Позняк С. – 5 

- Ямелинець Т. – 7 

- Паньків З. – 4 

- Кирильчук А. – 2. 



З 20 січня по 20 квітня 2021 року професори кафедри Паньків З., Кирильчук 
А. пройшли міжнародне стажування «Інтернаціональні наукові та 
педагогічні дослідження» в обсязі 180 годин. 6 кредитів. 

12-16 квітня 2021 року професори З. Паньків, А. Кирильчук взяли участь у 
міжнародній науковій конференції (Україна-Узбекистан-Латвія). 

12 травня на географічному факультеті відбулася онлайн конференція 
студентів та аспірантів «Горизонти ґрунтознавства» на якій було 
представлено 22 доповіді та підготовлено до друку матеріали конференції.    

3. Виховна та організаційна робота: 

- профорієнтаційної роботи із залученням абітурієнтів на спеціальність 
«Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» (розроблена та поширена через 
інтернет агітаційна листівка, розіслані повідомлення у всі районні 
управління освіти західних областей України); 

- проводиться агітація випускників коледжів для продовження навчання на 
кафедрі; 

- створена інтернет сторінка «Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів» у 
фейсбук, де періодично поширюється інформація про роботу кафедри. 

 

Звіт заслухано та схвалено на зборах трудового колективу кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 1 від 17 травня 2021 року). 

 

В. о. завідувача кафедри,  

професор                                                                                      Паньків З. П. 

 

 

 
 


