
Звіт 

про навчальну, наукову, організаційно-виховну роботу професора 

кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, доктора географічних наук, 

професора Позняка Степана Павловича за 2019-2021 роки. 

 

Я, Позняк Степан Павлович, в 2019 році був обраний за конкурсом 

завідувачем кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (за 

контрактом до 30.06.2023 р. У зв’язку із захворюванням перейшов на посаду 

професора цієї ж кафедри, на якій працював з 31.09.2020 р. до 30.06.2021 на 

умовах строкового трудового договору (т.г 20)). 

За цей період виконував таку навчальну роботу. Педагогічне 

навантаження в 2020-2021 роках становило 550 годин, в тому числі лекції – 102 

години, лабораторні роботи – 208 годин, практичні роботи 112 годин. Лекції 

проводив по загальних курсах («Ґрунтознавство і географія ґрунтів», «Загальне 

ґрунтознавство», «Ґрунтознавство» для спеціальностей «Географія», «Науки 

про Землю», «Екологія»; «Актуальні проблеми ґрунтознавства» для аспірантів, 

«Сучасні проблеми ґрунтознавства» для магістрів; проводив наукові семінари 

для магістрів та аспірантів. Окрім того, був членом ДЕК, приймав вступні 

іспити в аспірантуру; здійснював керівництво навчальною практикою 

(ґрунтовий розділ) студентів І курсу, проводив організацію і захист курсових 

робіт студентів). 

Щодо публікацій. Видано науково-практичний посібник «Господареві 

про ґрунти і право на них» (співавтор Гавриш Н. С.), Львів, 2020. 250 с. 

Підготовлено до видання навчальний посібник «Антропогенні ґрунти» 

(співавтор Телегуз О. Г.). 

Оновлені тестові запитання для здачі іспитів з дисциплін «Ґрунтознавство 

і географія ґрунтів», «Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів». 

Наукова робота пов’язана з виконанням кафедральної теми «Ґрунтово-

земельні ресурси Карпатського регіону України та їхня інвестиційна 

привабливість», № державної реєстрації 012U102542. Обґрунтовано 



необхідність комплексної оцінки та вдосконалення теоретико-методологічних 

засад інвестиційної привабливості ґрунтів Карпатського регіону України. 

Розроблено систему показників для оцінювання агровиробничих властивостей 

ґрунтів і структуру показників регіональної інвестиційної привабливості 

модальних типів ґрунтів. До критеріїв інвестиційної привабливості ґрунтів 

віднесено їхні морфологічні властивості, фізико-хімічні властивості, 

кліматичні, технологічні, організаційно-екологічні, соціальні та правові 

параметри. На основі використання ГІС-технологій створено цифрову карту 

ґрунтів Карпатського регіону України (М 1:700 000). 

Проводив наукове консультування докторських дисертацій доцентів 

Папіша І. Я. і Т. С. Ямелинця. Доцент  Папіш І. Я. успішно захистив 

дисертаційну робота «Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і 

Передкарпаття» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.05 біогеографія і географія ґрунтів 11 березня 2021 р.; 

доцент Ямелинець Т. С. успішно захистив докторську дисертацію «Теоретичні 

основи і практика інформаційного ґрунтознавства» на здобуття наукового 

ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.05 біогеографія і 

географія ґрунтів 18 березня 2021 р. 

За період 2019-2021 роки видано 18 наукових публікацій, із них 5 

монографій, 1 науково-практичний посібник, 1 навчальний посібник 

підготовлено до друку (співавтор Телегуз О. Г.), 6 статей у журналах з Index 

Scopus; 2 статті в науково-популярному журналі «Світогляд». 

Був головою одноразової спеціалізованої ради з захисту дисертації 

аспіранта С. З. Малика. 

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у ЛНУ імені Івана 

Франка (заступник голови ради). 

Є членом редакційних колегій видань: «Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Серія 

географічна»; «Вісник Львівського університету. Серія Географічна»; «Polish 

journal of soil sience (Scopus)»; «Вісник Львівського національного аграрного 

університету. Агробіологія та екологія.» ; «Землеустрій, кадастр і моніторинг 



земель» Університет біоресурсів, Київ; Збірник праць «Проблеми гірського 

ландшафтознавства», Львів; «Проблеми геоморфології і палеогеографії 

Українських Карпат і прилеглих територій», Львів. 

Брав участь у роботі міжнародних наукових конференцій: «Чорноземи 

Східної Європи – 100 років після В. Докучаєва», Кишинів, Молдова, 2019; 

Всеукраїнська наукова конференція присвячена 100-річчю професора І. М. 

Гоголєва, Одеса, 2019. 

Був організатором щорічних зустрічей зі студентами, присвячених 

відзначенню «Міжнародного дня ґрунту». 

Є головою Львівського відділення Українського товариства ґрунтознавців 

і агрохіміків, заступником генерального секретаря УТГА; академік АН Вищої 

школи України і дійсний член наукового товариства імені Шевченка, 

заслужений діяч науки і техніки України (з 10.2018 р.), почесний член УТГА, 

Почесний ґрунтознавець республіки Молдова, нагороджений золотою 

відзнакою Польського товариства ґрунтознавців, лауреат нагороди Ярослава 

Мудрого (24.04.2010 р.); нагороджений Почесною грамотою Голови Львівської 

обласної державної адміністрації; присвоєно звання "Відмінник освіти України" 

(14.08.1998 р.). 

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів (протокол № 14 від 17 травня  2021 р.). 
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