
Звіт 
за навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу 
доктора географічних наук, професора кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка Гаськевича Володимира Георгійовича  
за період перебування на посаді з 2017 по 2021 рр.  

 
1. Навчальна робота.  
За звітний період педагогічне навантаження становило 669-771 год., з них 

аудиторних – 276-306 год., зокрема, лекції 146-198 год., лабораторні, практичні 
і семінарські заняття – 104-130 год.  

Підготовлено і читаються наступні курси лекцій:  
– “Фізика ґрунтів ” для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки 6.040103 “Науки про Землю” географічного 
факультету, зокрема: 32 лекційних год., 32 год. лабораторних;  
–“Ґрунти світу” для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 32 лекційних год 32 семінарські заняття.;  
– “Моніторинг ґрунтів і земель” для студентів 5 курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня “Магістр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” 
географічного факультету, зокрема: 24 лекційних год.8 год. семінарські заняття 
– “Педосфера Землі” для студентів освітньо-квалі-фікаційного рівня Бакалавр” 
напрямку підготовки підготовки 6.040103 “Науки про Землю” географічного 
факультету, зокрема: 32 лекційних год., 32 год. семінарські заняття.; 
– “Історія дослідження ґрунтів ” для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня Магістр” напрямку підготовки “Географія” географічного факультету, 
спеціальності 8.040104 – географія, спеціалізації біогеографія та географія 
ґрунтів: 16год лекції 16 год. семінарських занять;  
– “Елементарні ґрунтові процеси” для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня ““Бакалавр” напрямку підготовки 6.040103 “Науки про Землю” 
географічного факультету, зокрема: 32 год. практичні заняття.  

Є керівником курсових, дипломних і магістерських робіт, а також 
навчальних, виробничих, і асистентських практик. За звітний період під моїм 
керівництвом захищено  магістерські (Копильчак Р. Михальченко Г. Віщур А. 
О. Денис Маліновська Христина та ін.) і 3 дипломних робіт ().  

У 2021 році під моїм керівництвом захистила кандидатську дисертацію 
Лемега Н. М.., тема дисертаційної роботи “Генетико-географічні особливості 
деградації ґрунтів Львівської області” за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія 
та географія ґрунтів.  

Є науковим керівником аспіранта 2 року навчання Вітвіцькоого Ярослава.  
 
2. Наукова і навчально-методична робота.  
За звітний період брав участь у виконанні наукових тематик кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів:  
Кафедральна тема № 0117U001307 “Морфогенез ґрунтів Львівської 

області”.  



Проводились дослідження ґрунтів Львівської області, зокрема, валового 
хімічного складу, географії, деградаційних процесів в ґрунтах Малого Полісся і 
Закарпатської низовини. Проводяться дослідження біогенних турбаційних 
процесів в ґрунтах, зокрема, зміни фізичних і фізико-хімічних властивостей 
грунтів, спричинених земляними мурахами.  

№ 0117U001307 “Морфогенез ґрунтів Львівської області”. Проведено 
дослідження ґрунтів Львівської області, зокрема, валового хімічного складу, 
географії, деградаційних процесів в ґрунтах Малого Полісся. Проводяться 
дослідження біогенних турбаційних процесів в ґрунтах, зокрема, зміни 
загальних фізичних властивостей, структурно-агрегатного складу, гумусового 
стану грунтів, спричинених земляними мурахами.  

 
№ 0117U001307 “Морфогенез ґрунтів Львівської області”. 

досліджувались ґрунти Львівської області, зокрема, географія деградаційних 
процесів в ґрунтах Передкарпаття, Сокальського пасма, Малого Полісся. 
Проводились дослідження біогенних процесів в ґрунтах, зокрема, зміни 
загальних фізичних властивостей, структурно-агрегатного складу, гумусового 
стану грунтів, спричинених земляними мурахами.  

 
У 2019 році пройшов стажування в Інституті сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України, лабораторія землеробства і відтворення 
родючості ґрунтів. Термін стажування: 1 березня – 1 квітня 2019 року. 
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук Качмар О. Й.  

23 квітня 2021 року прочитана відкрита лекція на тему “Форми і 
властивості ґрунтової вологт” для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня “Бакалавр” напрямку підготовки “Науки про Землю” географічного 
факультету”, яка була обговорена і схвалена на засіданні кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 15 від 26 квітня 2021 року).  

За звітний період опубліковано 37 наукових праць, зокрема: 3 монографії, 
1 навчальний посібник, 1 путівник польової екскурсії, 35 статей, з них 12 статей 
у фахових виданнях (список публікацій додається) 1 стаття у журналі бази  
Scohus і 1 статтяу колективній монографії за кордоном (Швейцарія).  

Під моїм керівництвом студентами опубліковано 2 наукові статті. у 
фахових виданнях. В науково-студентських і міжнародних науково-практичних 
конференціях взяло участь 3 студентів.  

До друку готується монографя “Деградація ґрунтів Львівської області” (у 
співавторстві з Лемегою Н. М..), які планується видати в 2024 році.  

3. Науково-дослідна робота.  
За звітний період приймав участь у виконанні кафедральних тем, мною 

вивчалась деградація ґрунтів  Карпатського регіону, вплив мурах на властивості 
ґрунтів.  

4. Організаційно-методична робота.  
За звітний період виконувалась наступна організаційно-методична 

робота:  
– відвідування та обговорення відкритих лекцій співробітників кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів;  



– участь в щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького 
складу географічного факультету;  

– участь в наукових семінарах кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;  
– керівництво науковими студентськими роботами і написанням спільних 

наукових праць (3 публікації). У Міжнародних науково-практичних 
конференціях приймали участь студенти (О. Садула, А. Віщур Г. 
Михальченко). Ці студенти також брали участь у звітній науковій студентській 
конференції географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка “Реалії, 
проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”;  

– написання відгуків на автореферати дисертацій: кандидатських – 9  
– рецензування дипломних і магістерських робіт;  
– член ДЕК спеціалізації “Екологія землекористування і агробізнес” у 

природничому коледжі ЛНУ імені Івана Франка;  
– член циклової комісії з прикладної екології у природничому коледжі 

ЛНУ імені Івана Франка.  
 
5. Громадська та інші види робіт.  
– член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка;  
– вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка (2017р);  
– член редколегії Вісника Львівського ун-ту. Серія географічна; 
– член редколегії наукового збірника “Подільські читання”.  
– член редколегії наукового збірника “Проблеми гірського 

ландшафтознавства”; 
– член вченої ради географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка;  
– член географічного товариства України;  
– член міжнародного товариства ґрунтознавців;  
– член Українського Товариства ґрунтознавців і агрохіміків;  
– секретар Львівського відділення УТГА;  
– експерт МОН України (2019-2021рр) секція “Науки про Землю” 
Нагороджений Грамотою Львівської ОДА. 
 
6. Виховна робота.  
Виховна робота полягає у виконанні обов’язків професора кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів:  
–порадник групи ГРН-31с. 
– зустрічі зі студентами після літніх канікул, обговорення планів 

навчальної і науково роботи на навчальний рік;  
– контроль за дисципліною в академгрупі, зокрема відвідування 

студентами занять і виконанням навчальних планів;  
– проведення зустрічей з студентами перед початком залікових і 

екзаменаційних сесій, аналіз стану виконання навчальних планів, 
заборгованості тощо;  

– контроль і аналіз стану підготовки курсових  робіт;  
– обговорення і аналіз результатів сесій;  



– проведення та участь у тематичних вечорах, походах до могил Січових 
стрільців. А також заходах присвячених пам’яті жертв голодомору, роковинам 
ЗУНР, Революції Гідності  

 
Доктор географічних наук,  
професор кафедри ґрунтознавства  
і географії ґрунтів                                                                  В. Г. Гаськевич 
 
 
Завідувач кафедри ґрунтознавства і  
географії ґрунтів, доктор  
географічних наук, професор                                              З. П. Паньків  
 



Звіт 
за навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу 
доктора географічних наук, професора кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка Гаськевича Володимира Георгійовича  
за період перебування на посаді з 2011 по 2016 рр.  

 
1. Навчальна робота.  
За звітний період педагогічне навантаження становило 400-456 год., з них 

аудиторних – 236-306 год., зокрема, лекції 132-198 год., лабораторні, практичні 
і семінарські заняття – 104-130 год.  

Підготовлено і читаються наступні курси лекцій:  
– “Фізика ґрунтів ” для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 32 лекційних год., 64 год. лабораторних;  
–“Ґрунти світу” для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 56 лекційних год.;  
– “Моніторинг ґрунтів ” для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня “Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 48 лекційних год.;  
– “Урбопедоекологія ” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр” напрямку підготовки “Прикладна екологія та збалансоване 
природокористування”, спеціальності 8.04010602: 24 лекційних год., 12 год. 
семінарські заняття;  
– “Магістерський семінар” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр” напрямку підготовки “Географія” географічного факультету, 
спеціальності 8.040104 – географія, спеціалізації біогеографія та географія 
ґрунтів: 28 год. семінарських занять.  
– “Деградація і охорона ґрунтів” для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня “Магістр” напрямку підготовки “Географія” географічного факультету, 
спеціальності 8.040104 – географія, спеціалізації біогеографія та географія 
ґрунтів: 16 лекційних год., 16 год. семінарські заняття;  
– “Вступ до фаху” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 
напрямку підготовки “Екологія” географічного факультету, спеціальності 
6.040106 – екологія: 16 лекційних год., 8 год. семінарські заняття; 

Є керівником курсових, дипломних і магістерських робіт, а також 
навчальних, виробничих, і асистентських практик. За звітний період під моїм 
керівництвом захищено 9 магістерських (П’ясецька М., Галюк І., Тиха М., 
Солтис О., Борошенко Ю., Пастерніцька Д., Бербека О., Городовенко О., 
Попович Л.) і 8 дипломних робіт (Кокот М., Дубленич Н., Дрьомова Ж., Троян 
О., Панчоха А., Герич Ю., Сидор Р., Тихонюк О.).  

У 2013 році захищена кандидатська дисертація Нецик М. В., тема 
дисертаційної роботи “Торфові ґрунти Малого Полісся” за спеціальністю 
11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів.  

У 2014 році захистили кандидатські дисертації:  



– Сова О. С., тема дисертаційної роботи “Генетико-географічні особли-
вості ґрунтів Сянсько-Дністерської височини” за спеціальністю 11.00.05 – 
біогеографія та географія ґрунтів;  

– Луцишин О. З., тема дисертаційної роботи “Ґрунти Надсянської 
низовини: еколого-географічний аналіз” за спеціальністю 11.00.05 – 
біогеографія та географія ґрунтів.  

 
2. Наукова і навчально-методична робота.  
За звітний період брав участь у виконанні наукових тематик кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів:  
Кафедральна тема № 1010U001424 “Проблеми генези, географії і 

класифікації ґрунтів західного регіону України”  
Проведено дослідження географії, морфологічних особливостей, 

фізичних і фізико-хімічних властивостей, деградаційних процесів в ґрунтах 
Малого Полісся, Опілля, Надсянської низовини, Сянсько-Дністерської 
височини, Сколівських Бескидів.  

Кафедральна тема № 0111U008007 “Структурно-функціональні 
властивості ґрунтів Західного регіону України”.  

Досліджено структурно-функціональні властивості, деградаційні процеси 
в ґрунтах Малого Полісся, Надсянської низовини, Сянсько-Дністерської 
височини, Стрийсько-Сянської Верховини, Бережанського Опілля, продовжено 
вивчення пірогенної деградації торфових ґрунтів. 

Кафедральна тема № 0114U000869 “Теоретико-методологічні основи 
ґрунтово-географічного районування”.  

Проведено ґрунтово-географічне районування Сянсько-Дністерської 
височини і Надсянської рівнини. Продовжено дослідження географії, 
морфологічних особливостей, фізичних, фізико-хімічних, водно-фізичних 
властивостей, деградаційних процесів в ґрунтах Малого Полісся, Надсянської 
низовини, Сянсько-Дністерської височини, північно-західного Передкарпаття, 
Сокальського пасма, пірогенної деградації торфових ґрунтів.  

Особистий напрямок наукової діяльності: ґенеза, географія, морфологія, 
властивості, деградація, структура ґрунтового покриву ґрунтів Західного 
регіону України.  

У 2014 році пройшов стажування в Інституті сільського господарства 
Карпатського регіону НААН України, лабораторія землеробства і відтворення 
родючості ґрунтів. Термін стажування: 3 березня – 3 квітня 2014 року. 
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук Качмар О. Й.  

1 грудня 2014 року прочитав відкриту лекцію на тему “Проблеми 
деградації і охорони ґрунтів” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр” і “Спеціаліст” напрямку підготовки “Географія” географічного 
факультету, яка була обговорена і схвалена на засіданні кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів (протокол № 10 від 10 грудня 2014 року).  

25 квітня 2016 року прочитав відкриту лекцію на тему “Фізико-механічні 
властивості ґрунтів” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 
напрямку підготовки “Географія” географічного факультету (ІІІ курс, ГРФ-36), 
яка була обговорена і схвалена на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії 
ґрунтів (протокол № 14 від 10 травня 2016 року). 



За звітний період опубліковано 40 наукових праць, зокрема: 4 монографії, 
1 навчально-методичний посібник, 1 навчальний посібник, 1 путівник польової 
екскурсії, 33 статті, з них 18 статей у фахових виданнях, з яких 3 статті у 
виданнях, що входять до міжнародних науко-метричних баз даних (список 
публікацій додається).  

Під моїм керівництвом студентами опубліковано 19 наукових праць. 
Спільно з студентами опубліковано 8 статей, з них 2 статті у фахових виданнях. 
В науково-студентських і міжнародних науково-практичних конференціях 
взяло участь 16 студентів.  

До друку підготовлено монографію “Ґрунти Сянсько-Дністерської 
височини” (у співавторстві з Совою О. С. ), яку планується видати в 2017 році.  

Підготовлено до видання курс лекцій “Фізика ґрунтів“, (на 2017р.) 
 
3. Науково-дослідна робота.  
За звітний період приймав участь у виконанні наступних госпдоговірних 

тем:  
Господоговірна тема ВМ 1-11 “Виконання робіт з визначення фізико-

хімічних властивостей ґрунтів у зразках, відібраних на території Львівської 
області”. Вартість робіт–32217,80 грн. (науковий керівник).  

Господоговірна тема ВМ 2-11 “Виконання лабораторно-аналітичних робіт 
з визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зразках, відібраних на 
території Східницької селищної ради Бориславської міської ради Львівської 
області”. Вартість робіт–14400,00 грн. (науковий керівник).  

Господоговірна тема ВМ 5-11 “Виконання робіт з виготовлення 
агрохімічних паспортів на земельні ділянки по об’єкту “Реконструкція 
існуючого пасажирського терміналу та зовнішні інженерні мережі по проекту 
ДП “Міжнародний аеропорт Львів”, зовнішнє електропостачання на території 
Яворівського, Городоцького та Пустомитівського районів Львівської області”. 
Вартість робіт–14971,00 грн. (науковий керівник). 

Госпдоговірна тема ВМ 2-14 “ Виконання лабораторно-аналітичних робіт 
з визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів на території Ільницької і 
Завадівської сільських та Боринської селищної рад Турківського району 
Львівської області. Вартість робіт: 6 000 грн. (науковий керівник). 

Загальний обсяг виконаних робіт за період з 2011 по 2014 роки становить 
67588 грн.  

 
4. Організаційно-методична робота.  
За звітний період виконувалась наступна організаційно-методична 

робота:  
– відвідування та обговорення відкритих лекцій співробітників кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів;  
– участь в щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького 

складу географічного факультету;  
– участь в наукових семінарах кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;  
– керівництво науковими студентськими роботами і написанням спільних 

наукових праць (8 публікацій). У Міжнародних науково-практичних 
конференціях приймали участь студенти (Галюк І., Тиха М., Борошенко Ю., 



Пастерніцька Д., Герич Ю., Панчоха А., Городовенко О.). Четверо студентів 
(Галюк І., Панчоха А., Бербека О., Жук М.) брали участь у звітній науковій 
студентській конференції географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”;  

– написання відгуків на автореферати дисертацій: кандидатських – 19 
(Філон В. І., Вавринович О. В., Мельник Н. О., Бортнік А. М., Стрижак О. В., 
Потапенко Л. В., Розлач В. О., Бігун О, М., Томницький А, В., Дробиш С. В., 
Портухай О. І., Данько К. Ю., Ткаченко І. Ю., Валецька О.В., Клименко І. І., 
Коляда В. П., Горун В. В., Волошенюк А. В., Рожак В. П.); докторських – 3 
(Дубіс Л. Ф., Лопушняк В. І., Іваніна В. В.);  

– рецензування дипломних і магістерських робіт;  
– член ДЕК спеціалізації “Екологія землекористування і агробізнес” у 

природничому коледжі ЛНУ імені Івана Франка;  
– член циклової комісії з прикладної екології у природничому коледжі 

ЛНУ імені Івана Франка.  
 
5. Громадська та інші види робіт.  
– член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка;  
– вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка;  
– член редколегії Вісника Львівського ун-ту. Серія географічна; 
– член редколегії наукового збірника “Подільські читання”.  
– член редколегії наукового збірника “Проблеми гірського 

ландшафтознавства”; 
– член вченої ради географічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка;  
– член географічного товариства України;  
– член міжнародного товариства ґрунтознавців;  
– член Українського Товариства ґрунтознавців і агрохіміків;  
– секретар Львівського відділення УТГА;  
 
– голова комісії з проведення акредитаційної експертизи з напрямку 

підготовки бакалаврів 6.040104 “Географія” та спеціалістів і магістрів зі 
спеціальності 7.04010401, 8. 04010401 “Географія” у Кіровоградському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (наказ 
Міністерства освіти і науки України № 2140а від 03. 06. 2014 р.).  

– підготовив експертний висновок на спільний українсько-китайський 
науково-дослідний проект “порівняння магнітних властивостей ґрунтів Китаю 
та України у зв’язку з раціональним природокористуванням у цих країнах” на 
2015-2016 рр.  

– підготовив рекомендацію Телегуз Ользі Володимирівні на здобуття 
премії Президента України для молодих вчених на підставі захисту 
дисертаційної роботи “Агроекологічна оцінка ґрунтів Львівської області” на 
здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 
11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів.  



– підготовив рекомендацію Наконечному Юрію Ігоровичу на здобуття 
премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради 
для молодих вчених наукових закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

 
6. Виховна робота.  
Виховна робота полягає у виконанні обов’язків професора кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів:  
– проведення зустрічей з студентами перед початком залікових і 

екзаменаційних сесій, аналіз стану виконання навчальних планів, 
заборгованості тощо;  

– контроль і аналіз стану підготовки курсових, магістерських і дипломних  
робіт;  

– обговорення і аналіз результатів сесій;  
 
 
Звіт заслухано на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 

(протокол № 14 від 10 травня 2016 року). 
 

Доктор географічних наук,  
професор кафедри ґрунтознавства  
і географії ґрунтів                                                                  В. Г. Гаськевич 
 
 
Завідувач кафедри ґрунтознавства і  
географії ґрунтів, доктор  
географічних наук, професор                                              С. П. Позняк  
 
 
 



Гаськевич Володимир Георгійович 
 

Закінчив географічний факультет Львівського державного університету 
імені Івана Франка, кафедру геоморфології у 1978 році.  

З 1 вересня 1978 року – інженер НДСу Львівського державного 
університету імені Івана Франка;  

З 1 січня 1988 року – молодший науковий співробітник НДЧ 
Львівського державного університету імені Івана Франка;  

З 1 квітня 1992 року – науковий співробітник НДЧ Львівського 
державного університету імені Івана Франка; 

 
24 грудня 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна 

властивостей ґрунтів Малого Полісся під впливом осушення”  
 
З 1 березня 2000 року – асистент кафедри географії ґрунтів;  
 
З 1 вересня 2001 року – доцент кафедри ґрунтознавства і географії 

ґрунтів; 
 
24 грудня 2003 р. отримав атестат доцента кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів;  
 
11 червня 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему 

“Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся”;  
 
У лютому 2015 р. отримав атестат професора кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів;  
 
З червня 2017 року і по даний час – професор кафедри ґрунтознавства 

і географії ґрунтів;  
За звітний період педагогічне навантаження становило 441-771 год., з 

них аудиторних – 236-306 год., зокрема, лекції 132-198 год., лабораторні, 
практичні і семінарські заняття – 104-130 год.  

Підготовлено і читаються наступні курси лекцій:  
– “Фізика ґрунтів”, “Ґрунти світу”, “Моніторинг ґрунтів ”, 
“Урбопедоекологія ”. 

 
Опубліковано 145 наукових праць, з них 6 монографії, 4 навчально-

методичних посібники, 1 навчальний посібник, 132 наукових статей і тез, в 
тому числі статей у фахових виданнях – 80 публікацій.  

За звітний період опубліковано 40 наукових праць, зокрема: 4 
монографії, 1 навчально-методичний посібник, 1 навчальний посібник, 1 
путівник польової екскурсії, 33 статті, з них 18 статей у фахових виданнях, з 
яких 3 статті у виданнях, що входять до міжнародних науко-метричних баз 
даних (список публікацій додається).  



До друку готується монографію “Ґрунти Малого Полісся”, навчальний 
посібник “Фізика ґрунтів”, які планується видати в 2017 році.  

 
Під керівництвом Гасьевича В. Г. студентами опубліковано 3 наукові 

праці. Спільно з студентами опубліковано 3 статі, з них 2 статті у фахових 
виданнях. В науково-студентських і міжнародних науково-практичних 
конференціях взяло участь 4 студентів.  

 
За звітний період підготував 1 кандидата наук:  
– Лемега Надія Михайлівна, спеціальність 11.00.05 – біогеографія та 

географія ґрунтів (2021 р.); 
1 грудня 2014 р. прочитав відкриту лекцію на тему “Проблема 

деградації і охорони ґрунтів” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів 
“Магістр” і “Спеціаліст” географічного факультету, яка була обговорена і 
схвалена на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.  

25 квітня 2016 року прочитав відкриту лекцію на тему “Фізико-
механічні властивості ґрунтів” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки “Географія” географічного факультету (ІІІ 
курс, ГРФ-36), яка була обговорена і схвалена на засіданні кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів.  

 
У 2014 році пройшов стажування в Інституті сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України, лабораторія землеробства і 
відтворення родючості ґрунтів. Термін стажування: 3 березня – 3 квітня 2014 
року. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук Качмар О. 
Й.  

 
Бере активну участь у виконанні наукових тематик кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів: “Проблеми генези, географії і класифікації 
ґрунтів західного регіону України”, “Теоретико-методологічні основи 
ґрунтово-географічного районування” та ін.   

 
Участь у виконанні госпдоговірних тем. Загальний обсяг виконаних 

робіт за період з 2011 по 2014 роки становить 67588 грн.  
 
Громадська та інші види робіт. 
 
– член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка;  
– вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка (2012-2014рр.);  
– член редколегії Вісника Львівського ун-ту. Серія географічна; 
– член редколегії наукового збірника “Подільські читання”.  
– член редколегії наукового збірника “Проблеми гірського 

ландшафтознавства”; 



– член вченої ради географічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка;  

– член географічного товариства України;  
– член міжнародного товариства ґрунтознавців;  
– член Українського Товариства ґрунтознавців і агрохіміків;  
– секретар Львівського відділення УТГА;  
 
 

Показники науково-методичного доробку за період перебування на посаді  
З 2011 по 2016 рр.  
Гаськевича Володимира Георгійовича 
Перебування на посаді професора 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 
 
  досягнуто рекомен

- 
довано1 

 

1. Кількість наукових статей у 
фахових виданнях України (у т. ч. 
патентів), з них 

18 7  

 У закордонних виданнях, виданих 
з імпакт-фактором, з переліку 
видань ISI (входять до переліку 
Міжнародних науко-метричних баз 
даних) 

3 2  

2.  Кількість підручників, навчальних 
посібників 

2 1  

3 Кількість захищених під 
керівництвом кандидатських 
дисертацій 

3 1  

4 Опублікована монографій 4 1  
5 Інші показники: 

- участь у роботі спеціалізованих. 
вчених рад; 
- членство в редколегіях наукових 
видань; 
- залучення в університет грантів, у 
т.ч. закордонних; 
- керівництво виконанням 
бюджетних, госпдоговірних НДР; 
- читання курсів (спецкурсів) за 
вибором студентів; 
- читання курсів іноземною мовою; 
- підготовка нових лекційних 
курсів; 

 
Член 

спеціалізованої 
вченої ради Д 

35.051.08, вчений 
секретар (2012- 

2014 рр).  
Член редколегії 

Вісника Львівського 
університету. Серія 

географічна.  
Член редколегії 

наукового збірника 
“Ґенеза, географія 

  



Активна участь в якості порадника 
академічної групи; 
- активна профорієнтаційна робота; 
- інша громадська робота 

та екологія ґрунтів”,  
Член редколегії  

наукового збірника 
“Подільські 
читання”.  

Член редколегії 
наукового збірника 
“Проблеми 
гірського ландшаф-
тознавства”; 

Участь у 
кафедральних темах  

№ 1010U001424;  
№ 0111U008007,  
№ 0114U000869.  

Науковий керівник 
госпдоговірних 
НДР: ВМ 1-11;  

ВМ 2-11;  
ВМ 5-11;  
ВМ 2-14. 

Об’єм виконаних 
робіт – 67588 грн. 

Підготовив 
лекційний курс 

“Урбопедоекологія” 
Порадник групи 

ГРФ – 36-56 
(2010-2012 рр.); 

Член Українського 
географічного това-

риства.  
Член Українського 
товариства ґрунто-
знавців і агрохі-
міків;  
Секретар Львівсь-
кого відділення 
УТГА;  
Член Міжнародного 
товариства ґрунто-
знавців.  

 
     
 



Висновок Вченої ради географічного факультету (протокол засідання від  
10 грудня 2014 р., № 10): рекомендувати Вченій раді Львівського 
національного університету імені Івана Франка присвоїти вчене звання 
професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Гаськевичу 
Володимиру Георгійовичу. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Декан географічного факультету  
доцент                                                                                            В. І. Біланюк 
________________ 
1 Ухвалено на засіданні Вченої ради Університету, протокол № 1/5 від 30 травня 2012 року 
 
 



Показники науково-методичного доробку за період перебування на посаді  
З 2011 по 2016 рр.  
Гаськевича Володимира Георгійовича 
Перебування на посаді професора 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 
 
  досягнуто рекомен- 

довано1 
 

1. Кількість наукових статей у 
фахових виданнях України (у т. ч. 
патентів), з них 

18 7  

 У закордонних виданнях, виданих 
з імпакт-фактором, з переліку 
видань ISI (входять до переліку 
Міжнародних науко-метричних баз 
даних) 

3 2  

2.  Кількість підручників, навчальних 
посібників 

2 1  

3 Кількість захищених під 
керівництвом кандидатських 
дисертацій 

3 1  

4 Опублікована монографій 4 1  
5 Інші показники: 

- участь у роботі спеціалізованих. 
вчених рад; 
- членство в редколегіях наукових 
видань; 
- залучення в університет грантів, у 
т.ч. закордонних; 
- керівництво виконанням 
бюджетних, госпдоговірних НДР; 
- читання курсів (спецкурсів) за 
вибором студентів; 
- читання курсів іноземною мовою; 
- підготовка нових лекційних 
курсів; 
Активна участь в якості порадника 
академічної групи; 
- активна профорієнтаційна робота; 
- інша громадська робота 

 
Член 

спеціалізованої 
вченої ради Д 

35.051.08, вчений 
секретар (2012- 

2014 рр).  
Член редколегії 

Вісника Львівського 
університету. Серія 

географічна.  
Член редколегії 

наукового збірника 
“Ґенеза, географія 

та екологія ґрунтів”,  
Член редколегії  

наукового збірника 
“Подільські 
читання”.  

Член редколегії 
наукового збірника 
“Проблеми 
гірського ландшаф-

  



тознавства”; 
Участь у 

кафедральних темах  
№ 1010U001424;  
№ 0111U008007,  
№ 0114U000869.  

Науковий керівник 
госпдоговірних 
НДР: ВМ 1-11;  

ВМ 2-11;  
ВМ 5-11;  
ВМ 2-14. 

Об’єм виконаних 
робіт – 67588 грн. 

Підготовив 
лекційний курс 

“Урбопедоекологія” 
Порадник групи 

ГРФ – 36-56 
(2010-2012 рр.); 

Член Українського 
географічного това-

риства.  
Член Українського 
товариства ґрунто-
знавців і агрохі-
міків;  
Секретар Львівсь-
кого відділення 
УТГА;  
Член Міжнародного 
товариства ґрунто-
знавців.  

 
 

Доктор географічних наук,  
професор кафедри ґрунтознавства  
і географії ґрунтів                                                                  В. Г. Гаськевич 
 
 
Завідувач кафедри ґрунтознавства і  
географії ґрунтів, доктор  
географічних наук, професор                                              С. П. Позняк  



Показники науково-методичного доробку за період перебування на посаді  
З 2011 по 2016 рр.  
Гаськевича Володимира Георгійовича 
Перебування на посаді професора 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 
 
  досягнуто рекомен- 

довано1 
 

1. Кількість наукових статей у 
фахових виданнях України (у т. ч. 
патентів), з них 

18 7  

 У закордонних виданнях, виданих 
з імпакт-фактором, з переліку 
видань ISI (входять до переліку 
Міжнародних науко-метричних баз 
даних) 

3 2  

2.  Кількість підручників, навчальних 
посібників 

2 1  

3 Кількість захищених під 
керівництвом кандидатських 
дисертацій 

3 1  

4 Опублікована монографій 4 1  
5 Інші показники: 

- участь у роботі спеціалізованих. 
вчених рад; 
- членство в редколегіях наукових 
видань; 
- залучення в університет грантів, у 
т.ч. закордонних; 
- керівництво виконанням 
бюджетних, госпдоговірних НДР; 
- читання курсів (спецкурсів) за 
вибором студентів; 
- читання курсів іноземною мовою; 
- підготовка нових лекційних 
курсів; 
Активна участь в якості порадника 
академічної групи; 
- активна профорієнтаційна робота; 
- інша громадська робота 

 
Член 

спеціалізованої 
вченої ради Д 

35.051.08, вчений 
секретар (2012- 

2014 рр).  
Член редколегії 

Вісника Львівського 
університету. Серія 

географічна.  
Член редколегії 

наукового збірника 
“Ґенеза, географія 

та екологія ґрунтів”,  
Член редколегії  

наукового збірника 
“Подільські 
читання”.  

Член редколегії 
наукового збірника 
“Проблеми 
гірського ландшаф-

  



тознавства”; 
Участь у 

кафедральних темах  
№ 1010U001424;  
№ 0111U008007,  
№ 0114U000869.  

Науковий керівник 
госпдоговірних 
НДР: ВМ 1-11;  

ВМ 2-11;  
ВМ 5-11;  
ВМ 2-14. 

Об’єм виконаних 
робіт – 67588 грн. 

Підготовив 
лекційний курс 

“Урбопедоекологія” 
Порадник групи 

ГРФ – 36-56 
(2010-2012 рр.); 

Член Українського 
географічного това-

риства.  
Член Українського 
товариства ґрунто-
знавців і агрохі-
міків;  
Секретар Львівсь-
кого відділення 
УТГА;  
Член Міжнародного 
товариства ґрунто-
знавців.  

 
 
 
 

Декан географічного факультету  
доцент                                                                                            В. І. Біланюк 
________________ 
1 Ухвалено на засіданні Вченої ради Університету, протокол № 1/5 від 30 травня 2012 року 
 

 



Показники науково-методичного доробку за період перебування на посаді  
З 2017 по 2021 рр.  
Гаськевича Володимира Георгійовича 
Перебування на посаді професора 
кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 
 
  досягнуто рекомен

- 
довано1 

 

1. Кількість наукових статей у 
фахових виданнях України (у т. ч. 
патентів), з них 

18 7  

 У закордонних виданнях, виданих 
з імпакт-фактором, з переліку 
видань ISI (входять до переліку 
Міжнародних науко-метричних баз 
даних) 

3 2  

2.  Кількість підручників, навчальних 
посібників 

2 1  

3 Кількість захищених під 
керівництвом кандидатських 
дисертацій 

3 1  

4 Опубліковано монографій 4 1  
5 Інші показники: 

- участь у роботі спеціалізованих. 
вчених рад; 
- членство в редколегіях наукових 
видань; 
- залучення в університет грантів, у 
т.ч. закордонних; 
- керівництво виконанням 
бюджетних, госпдоговірних НДР; 
- читання курсів (спецкурсів) за 
вибором студентів; 
- читання курсів іноземною мовою; 
- підготовка нових лекційних 
курсів; 
Активна участь в якості порадника 
академічної групи; 
- активна профорієнтаційна робота; 
- інша громадська робота 

 
Член 

спеціалізованої 
вченої ради Д 

35.051.08, вчений 
секретар (2012- 

2014 рр).  
Член редколегії 

Вісника Львівського 
університету. Серія 

географічна.  
Член редколегії 

наукового збірника 
“Ґенеза, географія 

та екологія ґрунтів”,  
Член редколегії  

наукового збірника 
“Подільські 
читання”.  

Член редколегії 
наукового збірника 
“Проблеми 
гірського ландшаф-

  



тознавства”; 
Порадник групи 

ГРФ – 36-56 
“Педосфера Землі” 

ГРФ – 56М 
Участь у 

кафедральних темах  
№ 1010U001424;  
№ 0111U008007,  
№ 0114U000869.  

Член Українського 
географічного това-

риства.  
Член Українського 
товариства ґрунто-
знавців і агрохі-
міків;  
Секретар Львівсь-
кого відділення 
УТГА;  
Член Міжнародного 
товариства ґрунто-
знавців.  

 
Висновок Вченої ради географічного факультету (протокол засідання від  
10 травня 2016 р., № 4): рекомендувати Вченій раді Львівського національного 
університету імені Івана Франка обрати доктора географічних наук, професора 
Гаськевича Володимира Георгійовича професором кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів терміном на 5 років.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Декан географічного факультету  
доцент                                                                                            В. І. Біланюк 
________________ 
1 Ухвалено на засіданні Вченої ради Університету, протокол № 1/5 від 30 травня 2012 року 

 

 
ВИТЯГ  

з протоколу № 4 засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів  
Львівського національного університету імені Івана Франка  

від 10 грудня 2014 року  
 
 

Присутні: завідувач кафедри, проф. Позняк С. П., проф. Петлін В. М., 
проф. Гаськевич В. Г., проф. Паньків З. П., д. геогр. наук, доц. Кирильчук А. А., 



доц. Папіш І. Я., доц. Ямелинець Т. С., доц. Телегуз О. Г., доц. Іванюк Г. С., 
доц. Бонішко О. С., доц. Пшевлоцький М. І., доц. Наконечний Ю. І., к. геогр. 
наук, ас. Мазник Л. В., зав. лаб. Єфімчук Н. М., інж. Демидчук І. А., інж. 
Гнатишин Г. Б.   

 
СЛУХАЛИ:  
Обговорення відкритої лекції доктора географічних наук, професора 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Гаськевича Володимира 
Георгійовича “Проблеми деградації і охорони ґрунтів”.  

 
ВИСТУПИЛИ:  
Доц. Папіш І. Я. Дуже цікава і актуальна лекція. Вона правильно 

методологічно побудована, з використанням літературних джерел і великої 
кількості власного матеріалу. Автор вільно володів матеріалом, наводив 
приклади деградації ґрунтів, яку він впродовж багатьох років досліджує. 
Наголошував на головних положеннях, студенти встигали записувати 
викладений матеріал.  

Проф. Паньків З. П. Проблематика лекції вибрана вдало. Ґрунт є основою 
виробництва у сільському господарстві, часто виснажується і деградує. 
Студентам треба знати проблеми деградації ґрунтів і чим то загрожує довкіллю 
і людству загалом. Безперечно, питання висвітлені в лекції є актуальними і 
проблематичними. Автору вдалося досягти поставленої мети, зацікавити 
студентів, встановити невимушений контакт з аудиторіє. Використані в лекції 
мультимедійні засоби, фотографії, дозволили студентам краще усвідомити всю 
небезпеку деградації ґрунтів.  

Проф. Петлін В. М. Хочу відзначити чітко поставлені проблемні питання 
лекції. Вони є багатоаспектними, оскільки існує багато типів і видів деградації 
ґрунтів. Більшість видів деградації була продемонстрована світлинами, 
використано багато власних аспектів, зокрема, класифікації, оцінка рівнів. 
Студенти повністю зрозуміли проблеми деградації ґрунтів деградації ґрунтів, а 
також ознайомились із заходами її запобіганню. Лекція прочитана на високому 
науковому і методичному рівні.  

Доц. Кирильчук А. А. Лекція безсумнівну актуальна і вона сподобалась 
студентам. Автор наголошував на основних проблемах деградації ґрунтів, 
вдало використовуючи численний наочний матеріал, таблиці, світлини. Також 
цікавими були наведені вислови багатьох відомих людей щодо проблем 
деградації і ролі ґрунтів для існування людства. З аудиторією був налагоджений 
контакт, студенти відповідали на поставлені запитання, вирішували практичні 
завдання з проблем охорони та раціонального використання ґрунтів.  

 
Доц. Бонішко О. С. Лекція була цікавою і новою для студентів, оскільки 

проблема деградації ґрунтів є багатогранна. Особливо це стосується 
класифікації деградацій ґрунтів, які автор висвітлив як за різними науковцями, 
так і представив своє бачення цієї важливої проблеми. В лекції дуже добре 
використані мультимедійні засоби.  

Доц. Наконечний Ю. І. Володимир Георгійович серйозно підійшов до 
підготовки і самої лекції, внаслідок чого вона вийшла цікавою, актуальною і 



проблематичною. Заслуговують на увагу наведені реальні причини деградації 
ґрунтів України, а також численні наслідки, показані на слайдах.  

Проф. Позняк С. П. Необхідно було трохи уточнити тему лекції, 
розглядаючи першочергово проблему охорони грунтів. Загалом лекція була 
прочитана на належному рівні, автором використано і застосовано багато 
матеріалів, зокрема напрацювань кафедри і самого Володимира Георгійовича. 
Відчувалась впевненість, добре володіння теоретичними основами деградації 
ґрунтів, оцінкою її наслідків і розуміння проблеми охорони ґрунтів. Лекція 
добре сприймалась студентами, свідченням чого є аплодисменти по завершенні 
лекції.  

З такими лекціями можна “виходити в світ”, прочитати їх в Інституті 
сільського господарства Карпатського регіону НААН України, НДІ “Охорони 
ґрунтів”, ДП “Науково-дослідний і проектний інститут землеустрою НААН 
України”, де співробітники менше ознайомлені з теоретичними основами 
деградації ґрунтів. Загалом лекція, заслуговує на схвалення.  

ЗАПИТАННЯ:  
Проф. Позняк С. П. До якого типу належать деградації, пов’язані з 

мурашниками?  
Проф. Гаськевич В. Г. Такі деградації можна віднести до типу зоогенних.  
Доц. Папіш І. Я. А чи взагалі можна вважати мурашники деградацією 

ґрунтів?  
Проф. Гаськевич В. Г. Мурашники перешкоджають використанню 

сіножатей, пасовищ. На ріллі вони легко руйнуються дисковими боронами чи 
оранкою. Щодо зміни властивостей грунтів, то їх необхідно дослідити.  

 
УХВАЛИЛИ:  
Оцінити проведену відкриту лекцію професора Гаськевича Володимира 

Георгійовича “Проблеми деградації і охорони ґрунтів” як таку, що була 
проведена на високому науково-методичному рівні.  

 
 
Завідувач кафедри ґрунтознавства  
і географії ґрунтів, професор                                           С. П. Позняк  
 
 
Секретар кафедри ґрунтознавства  
і географії ґрунтів, доцент                                               О. С. Бонішко  
 



ВИТЯГ  
з протоколу № 14 засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів  

Львівського національного університету імені Івана Франка  
від 10 травня 2016 року  

 
 

Присутні: завідувач кафедри, проф. Позняк С. П., проф. Гаськевич В. Г., 
проф. Паньків З. П., проф. Кирильчук А. А., доц. Папіш І. Я., доц. Ямелинець Т. 
С., доц. Телегуз О. Г., доц. Іванюк Г. С., доц. Бонішко О. С., доц. Пшевлоцький 
М. І., доц. Наконечний Ю. І., к. геогр. наук, ас. Мазник Л. В., зав. лабораторії 
Єфімчук Н. М., інж. Гнатишин Г. Б., к. геогр. наук, ас. Семащук Р. Б.  

 
СЛУХАЛИ:  
Обговорення відкритої лекції доктора географічних наук, професора 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Гаськевича Володимира 
Георгійовича “Фізико-механічні властивості ґрунтів”, яка була прочитана 25 
квітня 2016 року для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (ІІІ 
курс, ГРФ-36).  

 
ВИСТУПИЛИ:  
Проф. Паньків З. П. Тематика відкритої лекції вибрана вдало. Питання 

висвітлені в лекції є актуальними і проблематичними. Автору вдалося досягти 
поставленої мети, зацікавити студентів, встановити невимушений контакт з 
аудиторіє. Наводились приклади з особистого експедиційного досвіду 
Володимира Георгійовича. Використані в лекції мультимедійні засоби, 
прилади, дозволили студентам краще зрозуміти особливості фізико-механічних 
властивостей ґрунтів. Лекція заслуговує схвалення.  

Доц. Телегуз О. Г. Лекція безсумнівну актуальна і вона сподобалась 
студентам. Прочитана дійсно на професорському рівні, автор не користувався 
конспектом. Вдало використаний мультимедійний і наочний матеріал. З 
аудиторією був налагоджений контакт, поставлена мета була досягнута. 
Відкриту лекцію пропоную схвалити.  

Доц. Ямелинець Т. С. Володимир Георгійович серйозно підійшов до 
підготовки і самої лекції, внаслідок чого вона вийшла цікавою, актуальною і 
проблематичною. Заслуговують на увагу наведені реальні приклади фізико-
механічних властивостей фізико-механічних властивостей ґрунтів. Загалом 
лекція, заслуговує на схвалення.  

 
УХВАЛИЛИ:  
Оцінити проведену відкриту лекцію професора Гаськевича Володимира 

Георгійовича “Фізико-механічні властивості  ґрунтів” як таку, що була 
проведена на високому науково-методичному рівні.  

 
Завідувач кафедри ґрунтознавства  
і географії ґрунтів, професор                                           С. П. Позняк  
 
Секретар кафедри ґрунтознавства  



і географії ґрунтів, доцент                                               О. С. Бонішко  



За звітний період педагогічне навантаження становило 441-771 год., з них 
аудиторних – 236-306 год., зокрема, лекції 132-198 год., лабораторні, практичні 
і семінарські заняття – 104-130 год.  

Підготовлено і читаються наступні курси лекцій:  
– “Фізика ґрунтів ” для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 32 лекційних год., 64 год. лабораторних;  
–“Ґрунти світу” для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 56 лекційних год.;  
– “Моніторинг ґрунтів ” для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня “Бакалавр” напрямку підготовки 6.040104 “Географія” географічного 
факультету, зокрема: 48 лекційних год.;  
– “Класифікація і діагностика ґрунтів” для студентів освітньо-квалі-
фікаційного рівня “Магістр” напрямку підготовки “Географія” географічного 
факультету, спеціальності 8.040104 – географія, спеціалізації біогеографія та 
географія ґрунтів: 28 лекційних год.;  
– “Урбопедоекологія ” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр” напрямку підготовки “Прикладна екологія та збалансоване 
природокористування”, спеціальності 8.04010602: 24 лекційних год., 12 год. 
семінарські заняття;  
– “Магістерський семінар” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр” напрямку підготовки “Географія” географічного факультету, 
спеціальності 8.040104 – географія, спеціалізації біогеографія та географія 
ґрунтів: 28 год. семінарських занять.  
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Назва роботи 
Характер 
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Видавництво, журнал 
(назва, номер, рік) або 

номер авторського 
свідоцтва 

Обсяг
, 

стор. 

Прізвище  
співавторів 

1 2 3 4 5 6 
Навчальні посібники 

1 Фізика ґрунтів: 
лабораторний практикум 

навчальни
й 

посібник 

Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 170 с.  
 

170 
Папіш І. Я. 
Телегуз О. Г. 

Монографії 
7 Ґрунти Сянсько-

Дністерської височини 
:монографія  
 
 

монографія 

Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 248 с.  
 248 

О. С. Сова, В. Г. 
Гаськевич 

7 Ґрунти Сянсько-
Дністерської височини 
:монограф 
 
 

монографія 

Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 248 с.  
 248 

О. С. Сова, В. Г. 
Гаськевич 

8 Ґрунти // Львівська 
область: природні умови 
та ресурси : монографія / 
за ред. д-ра геогр. наук, 
проф. М. М. Назарука: 
Видавництво Старого 
Лева, 2018. – С. 117-156. 

Стаття у 
Монографі

ї 
 

Львів: Вид. Старого Лева, 
2018. – с. 117-157: 
монографія 

 

Гаськевич В. 
Паньків З, Папіш І, 
Ямелинець Т. 

9 Ґрунти Львівської області 
: монографія /  
монографія / за ред. С. П. 
Позняка. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2019. 
С. 352-355. 
 

монографія 

Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 424 с.  
 

424 

 

 
Інші видання 

2 Путівник польової 
екскурсії Міжнародного 
наукового семінару 
“Ґрунти в сучасному 
світі” (27-29 вересня 2018 
р., Львів Сокаль)   

 

путівник 

Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – 80 с.  
 80 

В. Гаськевич, І. 
Папіш, Т. 
Ямелинець 

3 Вісник Львівського 
університету. Серія 
географічна. Випуск 51  

вісник 
Львів : Вид-во ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2017. – 408 
с. 

 
відповідальні за 
випуск: М. 
Дністрянський, А. 



Богуцький, В. 
Гаськевич,  
С. Позняк 

Сатті 
1 . Агрофізичний стан 

дернових ґрунтів 
Закарпатської низовини // 
(Входить до міжнародної 
науко-метричної бази 
даних Index Сopernicus, 

стаття 

Вісник Одеського 
національного 
університету. Серія: 
Географічні та геологічні 
науки. – Том 22, випуск 1 
(30). – 2017. – С. 86–102 

7 Семащук Р.Б. 

2 Валовий хімічний склад 
темно-сірих опідзолених 
ґрунтів Малого Полісся і 
його трансформація в 
процесі антропогенези / 
В.  

стаття 

Вісник Львівського 
університету. Серія 
географічна. – 2017. – 
Випуск 50. – С. 85-95. 
Фахове влання 

10 – 

3 

Біогенна турбація лучних 
ґрунтів мурахами виду 
Lasius flavus /  

 

стаття 

Вісник Одеського 
національного 

університету. Серія: 
Географічні та геологічні 
науки. – Том 23, випуск 1 
(30). – 2018. – С. 95–106 

(Входить до 
міжнародної науко-

метричної бази даних 
Index Сopernicus, 

11 – 

4 

Підзолисто-
дернові поверхнево-
оглеєні ґрунти північно-
західного Передкарпаття 
та їхня агротехногенна 
трансформація / В 

  
 

стаття 

Фізична географія і 
геоморфологія. – 2017. – 

Вип. 8(87). С.-108-115 
Фахове влання 

8 – 

5 
Профільні деградації 
чорноземів опідзолених 
Малого Полісся 

стаття 

Вісник Львівського 
університету. Серія 
географічна. – 2017. – 
Випуск 51. – С. 98-110.  

Фахове влання 

12 - 

6 

Степан Павлович Позняк 
– людина, вчений, 
менеджер /  
В. Гаськевич, З. Паньків  

стаття 

Вісник Львівського 
університету. Серія 
географічна. – 2017. – 
Випуск 51. – С. 399-402. 

Фахове влання 

4 З. Паньків 

7 

Професор Степан Позняк 
– видатна постать 
сучасного українського 
ґрунтознавства 

стаття 

Наукові записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія – географія. – 
Тернопіль : СМП “Тайп”. 
– №1. Випуск 44. – 2018. – 
С. 202-203.  

Фахове влання 

2 З. Паньків 

8 

Ерозійна деградація ясно-
сірих лісових ґрунтів 
Малого Полісся /  
 

стаття 

Агрохімія і 
ґрунтознавство. 
Міжвідомчий тематичний 
збірник. Спеціальний 

2 – 



випуск до ХІ зїзду 
Українського товариства 
ґрунтознавців і агрохіміків 
(17-121 вересня 2018 року, 
м. Харків). Книга 2. – 
Харків : ПП “Стиль-Іздат”, 
2018. – С. 96-97. 

9 

Вплив мурах виду Lasius 
flavus на властивості 
лучних ґрунтів  

 

стаття 

Агрохімія і 
ґрунтознавство. 
Міжвідомчий тематичний 
збірник. Книга 1. – Харків 
: ПП “Стиль-Іздат”, 2018. 
– С. 93-95.  

 

3 – 

10 

Структурно-агрегатний 
склад підзолисто-дерно-
вих ґрунтів басейну 
Верхнього Дністра /  

 

стаття 

Агрохімія і ґрунто-
знавство. Міжвідомчий 
тематичний збірник. 
Книга 1. – Харків : ПП 
“Стиль-Іздат”, 2018. – С. 
97-99. 

3 
Н.М.Лемега,  

 

11 
Особливо цінні ґрунти 
Сокальського пасма  

стаття 

Вісник Львівського 
національного аграрного 
університету : агрономія. 
2019. № 23, С. 207-211. 

4 
Пшевлоцький М., 
Михальченко Г. 

12 

Макроструктура темно-
сірих опідзолених ґрун-
тів Малехівського пасма 
Пасмового Побужжя 
після спалювання 
рослинності  

стаття Ґрунтознавчо-географічна 
наука і практика – 
традиції та сьогодення. 
Одеса : Одеський 
національний університет 
імені І. І. Мечнікова, 2019. 
С. 88-97.  

10 
Бонішко О. С., 
Кунинець Х 

13 

Gross chemical 
composition of rendzinas in 
Malyi Polissya under the 
influence of deflation // 
Polish Journal of Soil 
science. VOL. L1/2, 2018. 
PP. 283-295.   

 

стаття 

Polish Journal of Soil 
science. VOL. L1/2, 2018. 
PP. 283-295. 
Фахове видання 

12 Kyrylchuk А., 

14 

Зміна  
гранулометричного 
складу ґрунтів Малого 
Полісся в контексті 
розвитку деградаційних 
процесів  

стаття 
Вісник ЛНУ імені Івана 
Франка. Серія 
географічна. 2018. Випуск 
52. С. 42-52.  
Фахове видання 

10 – 

15 

Проблеми 
деградації та охорони 
агробуроземів 
Верхньодністерських 
Бескид //  

 

стаття Теорія і практика 
розвитку 
агропромислового 
комплексу та сільських 
територій. Львів : Ліга-
Прес. 2019. С. 194-197.  

 

4 Лемега Н. М 

16 

Агрофізична деградація 
підзолисто-дернових 
поверхнево-оглеєних 
ґрунтів Передкарпаття  

 

стаття Ґрунтознавчо-географіч-на 
наука і практика – 
традиції та сьогодення. 
Одеса : Одеський 
національний університет 
імені І. І. Мечнікова. 2019. 
С. 106-111. 

6 Лемега Н. М. 



17 

Дерново-приховано-
підзолисті ґрунти // 
Ґрунти Львівської області 
: колективна монографія / 
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Показники науково-методичного доробку Гаськевича Володимира 
Георгійовича за період перебування на посаді професора 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів з 2017 по 2021 рр 
  досягнуто рекомен

- 
довано1 

 

1. Кількість наукових статей у 
фахових виданнях України (у т. ч. 
патентів), з них 

13 7  

 У закордонних виданнях, виданих 
з імпакт-фактором, з переліку 
видань ISI (входять до переліку 
Міжнародних науко-метричних баз 
даних) 

3 2  

2.  Кількість підручників, навчальних 
посібників 

1 1  

3 Кількість захищених під 
керівництвом кандидатських 
дисертацій 

1 1  

4 Опублікована монографій 3 1  
5 Інші показники: 

- участь у роботі спеціалізованих. 
вчених рад; 
- членство в редколегіях наукових 
видань; 
- залучення в університет грантів, у 
т.ч. закордонних; 
- керівництво виконанням 
бюджетних, госпдоговірних НДР; 
- читання курсів (спецкурсів) за 
вибором студентів; 
- читання курсів іноземною мовою; 
- підготовка нових лекційних 
курсів; 
Активна участь в якості порадника 
академічної групи; 
- активна профорієнтаційна робота; 
- інша громадська робота 

Порадник групи 
ГРН-31с. 

Член 
спеціалізованої 
вченої ради Д 

35.051.08, вчений 
секретар (2012- 

2014 рр).  
Член редколегії 

Вісника Львівського 
університету. Серія 

географічна.  
Член редколегії 

наукового збірника 
“Ґенеза, географія 

та екологія ґрунтів”,  
Член редколегії  

наукового збірника 
“Подільські 
читання”.  

Член редколегії 
наукового збірника 
“Проблеми 
гірського ландшаф-
тознавства”; 
Порадник групи 

  



ГРН-31с 
Участь у 

кафедральних темах  
№ 0117U001307;  
№ 0111U008007,  
№ 0114U000869.  

Член Українського 
географічного това-

риства.  
Член Українського 
товариства ґрунто-
знавців і агрохі-
міків;  
Секретар Львівсь-
кого відділення 
УТГА;  
Член Міжнародного 
товариства ґрунто-
знавців.  
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     травня 2021 р., №   ): рекомендувати Вченій раді Львівського національного 
університету імені Івана Франка продовжити контракт професора кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів Гаськевичу Володимиру Георгійовичу 
терміном на  5  років 
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