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геоморфології і палеогеографії

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра геоморфології (з 2000 р.
-  геоморфології і палеогеографії) 

створена 1950 р. Петром Миколайо
вичем Цисем (доктором географічних 
наук, професором з 1954 року). Вихо
ванець харківської географічної шко
ли, учень проф. М. Дмитрієва, П. Цись 
багато зробив для відновлення прести
жу львівської школи геоморфологів у 
50-60-ті роки ХХ століття. Керував 
кафедрою до березня 1971 р. Завідува
чами кафедри після нього були: Олена 
Скварчевська (1971-1976), Ярослав 
Кравчук (1976-1987 і 1990-2019), Іван 
Ковальчук (1987-1990). З вересня 2019 
року обов’язки завідувача кафедри ви
конує Лідія Дубіс.

Детальне вивчення рельєфу Західно
го регіону України розпочали з другої 
половини ХІХ століття і доволі актив
но продовжили після створення 1883 
року Інституту географії у Львівсько
му університеті. Керівники Інституту 
різних років -  географи широкого про
філю А. Реман (1883-1910), Е. Ромер 
(1911-1933), А. Ціргофер (1933-1939), 
Ю. Полянський (1939-1941) -  сприяли 
проведенню геоморфологічних дослід
жень, часто брали у них участь, а та
кож виховували молодих науковців -  
географів-геоморфологів. Серед дос
лідників цього періоду варто згадати 
Григорія Величка -  першого доктора 
географії серед українців, який 1889 р. 
захистив дисертацію на тему “Пласти
ка українсько-польських земель з особ
ливою увагою до Карпат”. Науковим 
внеском Г  Величка є спроба першого 
природно-географічного поділу Кар
пат: він уперше використав термін 
“бескид” для позначення певного типу 
гір. З цим періодом становлення гео

графії і геоморфології у Львівському 
університеті пов’язані перші наукові 
праці відомого українського геогра
фа і першого геоморфолога, академі
ка Степана Рудницького. Його праці 
з геоморфології, завдяки яким автор 
здобув широке визнання, надруковано 
у збірнику Наукового товариства імені 
Тараса Шевченка (НТШ). Це, зокрема, 
“Знадоби до морфології карпатського 
сточища Дністра” (1905), “Знадоби до 
морфології підкарпатського сточища 
Дністра” (1907), “Знадоби до морфо
логії подільського сточища Дністра” 
(1913), “Основи морфології і геології 
Підкарпатської Руси і Закарпаття вза
галі” (1925). Наукові висновки С. Руд
ницького про існування поверхні ви
рівнювання у Бескидах та відсутність 
її у Ґорґанах, різний характер форму
вання річкових долин у цих регіо-

Засновник кафедри -  проф. П. Цись
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Академік С. Рудницький

нах, наявність кількох денудаційно- 
акумулятивних поверхонь у Закарпатті 
на різних гіпсометричних рівнях, вис
новки з проблем зледеніння Сянсько- 
Дністерського межиріччя та інші -  ак
туальні і сьогодні.

Праці Е. Ромера також сприяли 
всебічному геоморфологічному ви
вченню регіонів Карпат і Поділля. 
Серед його наукових доробків варто 
зазначити: детальний морфологічно- 
структурний аналіз гірських груп Схід
них Карпат (1909); розробку генетично- 
хронологічного підходу до вивчення 
долини Дністра, зокрема, встановлення 
генезису меандр Дністра та віку рельє
фу Поділля (1906); вирішення проблем, 
пов’язаних з давнім зледенінням Кар
пат на прикладі Свидівця і Сянсько- 
Дністерського межиріччя (1906, 1907); 
висунення оригінальної теорії “Татран- 
ської льодовикової епохи” з відмінним 
від альпійської схеми перебігом зледе
ніння (1924) та ін. Активно працювали

в цей період учні і колеги Е. Ромера. 
Зокрема, С. Павловський вирішував 
проблеми походження карпатських річ
кових долин (1921, 1923), А. Ціргофер
-  питання палеоморфології Поділля 
(1927), Ю. Чижевський -  генези доли
ни Дністра (1928) і геоморфологічної 
регіоналізації Передкарпаття (1934), 
Г Тейсейр -  проблеми вершинної по
верхні Карпат (1928), річкових терас 
і поверхонь вирівнювання Передкар
паття (1933), А. Маліцький -  гіпсового 
карсту Покуття (1938), А. Ян (1937) -  
проблеми генези і віку рельєфу північ
ного краю Поділля та ін.

Керівником Інституту географії у 
Львівському університеті 1939 року 
став Юрій Полянський, у цей час відо
мий у наукових колах як геоморфолог, 
геолог, археолог, зокрема, своєю пра
цею “Подільські етюди: тераси, леси 
і морфологія Галицького Поділля над 
Дністром” (1929).

Отже, у Львівському університеті 
уже накопичили значний літературний 
і фондовий матеріал з питань морфо
логії, генезису і віку рельєфу Західних 
регіонів України, коли у повоєнні со
рокові роки до нього прибуло багато 
фахівців зі Східної України та Росій
ської Федерації (серед них геомор
фолог Петро Цись). Це дало підставу 
П. Цисю розпочати роботу з організації 
кафедри геоморфології, чому сприяла 
також потреба у фахівцях географах- 
геоморфологах, зумовлена, пере
дусім, необхідністю виконання дер
жавного великомасштабного (масштаб 
1:50 000) геологічного та геоморфоло
гічного картографування, створенням 
численних науково-дослідних і про
ектних інститутів, які потребували 
фахівців з інженерної геології та гео
морфології.
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ КАФЕДРИ

Структурними підрозділами кафед- ти -  геоморфології, палеогеографії та 
ри геоморфології і палеогеографії геоморфологічної карти. У структуру 

є лабораторія інженерно-географічних, географічного факультету входить Дні- 
природоохоронних і туристичних до- стровський географічний стаціонар, 
сліджень (НДЛ-51), лабораторія тема- наукове керівництво яким здійснює ка- 
тичного картографування, три кабіне- федра геоморфології і палеогеографії.

Лабораторія інженерно-географічних, природоохоронних 
і туристичних досліджень (НДЛ-51)

При кафедрі геоморфології 1989 р. і охорони природи, географії України, 
створено науково-дослідну лабо- конструктивної географії і картогра- 

раторію інженерно-геоморфологічних фії. Завідували лабораторією Шушняк 
досліджень (н Дл -51), яка з 2000 р. Володимир Миколайович (1989-1991), 
стала міжкафедральною лаборато- Зінько Юрій Володимирович (1991- 
рією інженерно-географічних, при- 2000), з 2000 р. завідує Брусак Віталій 
родоохоронних і туристичних дослід- Пилипович.
жень. Окрім кафедри геоморфології і Головні напрями наукової діяльності 
палеогеографії, фундаторами НДЛ-51 та прикладні напрацювання лабораторії 
стали ще три кафедри -  раціонально- тісно пов’язані з науковими досліджен- 
го використання природних ресурсів нями кафедри геоморфології (з 2000 р.
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-  геоморфології і палеогеографії) та 
запитами практики: потреб вивчен
ня рельєфу та рельєфоутворювальних 
процесів у Карпатському, Подільсько
му і Поліському регіонах України; 
проведення державного геологічного і 
геоморфологічного різномасштабного 
картографування території України та 
інших держав; оцінки рельєфу та ін
ших компонентів ландшафту для рек
реаційних, природоохоронних та ін
женерних потреб; здійснення еколого- 
геоморфологічного аналізу флювіаль- 
них систем; розроблення Проектів ор
ганізації території природних заповід
ників, національних природних парків 
та регіональних ландшафтних парків; 
просторове планування та проекту
вання природно-заповідних територій 
і екологічних мереж; збереження і ви
користання геоспадщини; розв’язання 
проблем палеогеографії плейстоцену

Зав. лабораторією В. Шушняк, інж. Л. Ве- 
ликопольська, доц. І. Ковальчук (1989)

західної частини України; поглиблення 
географічних і геоморфологічних знань 
та формування практичних навичок у 
випускників географічного факультету.

У різний час кількість штатних пра
цівників НДЛ-51 коливалась від трьох до 
17-ти (1992 р.). Для виконання держбюд- 
жетних і госпдоговірних робіт залучали 
фахівців інших кафедр географічного 
факультету, академічних установ НАН 
України, вищих навчальних закладів 
м. Львова, галузевих науково-дослідних і 
проектних установ заходу України. За ре
зультатами досліджень, частково чи пов
ністю виконаних науково-дослідних тем 
у НДЛ-51, захистили кандидатські дисер
тації І. Сіренко (1993), Л. Дубіс (1995), 
В. Брусак (1997), П. Горішний (1998), 
Ф. Кіптач (2000), Г. Байрак (2000), Р. Гна
тюк (2002), О. Колтун (2002), Л. Ко
вальська (2005), Л. Теодорович (2005), 
Д. Кричевська (2007), В. Шушняк (2007),

Обговорення результатів держбюджет- 
ної теми, ауд. 39 (2008)
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К. Москалюк (2009), Д. Каднічанський 
(2009), І. Думас (2011), Н. Кремінь (Пала
марчук) (20і1), М. Клапчук (2012), О. То
менюк (2013).

Лабораторією інженерно-географіч
них, природоохоронних і туристичних 
досліджень упродовж 1989-2020 років 
виконано понад 50 держбюджетних 
і госпдоговірних науково-дослідних 
робіт, які стосуються тематики інже
нерної, екологічної та антропогенної 
геоморфології, геоморфологічного 
картографування, сучасного морфо- 
генезу, стратиграфії та палеогеогра
фії плейстоцену, природно-заповідної 
справи, рекреації і туризму (науко
ві керівники тем: проф. Я. Кравчук, 
ст. викл. Ю. Зінько, доц. В. Брусак, 
проф. А. Богуцький, проф. І. Коваль
чук; відповідальні виконавці -  Ю. Зінь
ко, Р. Гнатюк, І. Сіренко, Ю. Нестерук,
О. Волоско-Демків, В. Брусак, В. Різак, 
Д. Кричевська, К. Москалюк, О. Томе-

Робота над матеріалами госпдоговірної 
теми, ауд. 39 (2015)
нюк та інші). За результатами дослід
жень опубліковано понад десять мо
нографій і навчальних посібників та 
близько тисячі наукових статей.

Лабораторія тематичного картографування

Для забезпечення навчального проце
су і підвищення якості викладання 

курсів “Загальна геоморфологія”, “Гео
морфологічне картографування”, “Аеро
космічні методи досліджень” 1974 року 
при кафедрі геоморфології створено 
навчальну Лабораторію картографії і 
аерокосмічних методів досліджень, яку 
1997 р. перейменовано на Лабораторію 
тематичного картографування. Завідува
ли лабораторією Луцюк Олексій Степа
нович (1974-1987), Рудковський Леонід 
Львович (1987-2020). За цей період штат 
працівників лабораторії змінювався від 
трьох до п’яти осіб. Лабораторія бере 
активну участь у навчальному процесі, 
забезпечує виконання практичних ро
біт з курсів “Загальна геоморфологія”, 
“Структурна геоморфологія”, “Геомор

фологічне картографування” і“Палеогео- 
графія плейстоцену”, геологічного і гео
морфологічного розділів комплексної 
фізико-економіко-географічної практики 
студентів І і ІІ курсів, розробляє і тиражує 
бланковки топографічної основи тощо.

Протягом останнього десятиліття на 
базі лабораторії функціонує Видавничий 
центр географічного факультету, який 
видає методичні матеріали, збірники нау
кових статей науково-методичних семі
нарів, організованих кафедрою. За тех
нічного сприяння працівників лабора
торії останніми роками вийшло друком 
7 навчальних посібників і 6 монографій 
із серії “Рельєф України”. Співробітни
ки лабораторії беруть участь у наукових 
конференціях і семінарах, співпрацюють 
з науковцями України та Польщі.
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Кабінет геоморфології

Кабінет геоморфології (ауд. 43) є 
основною аудиторією для прове

дення лабораторних і практичних робіт 
з курсів “Геологія загальна та історич
на”, “Загальна геоморфологія”, “Гео
морфологія України”. Тут, здебільшого, 
читають навчальні дисципліни кафед
ри геоморфології і палеогеографії.

В аудиторії розміщені стенди, що 
ілюструють окремі розділи геоморфо
логії, геології і палеогеографії: “Струк
тура геоморфології”, “Геохронологія”, 
“Палеогеографія”, “Геоморфологіч
не картографування”, “Фізична карта 
України”, “Геоморфологія Україн
ських Карпат”, “Геоморфологія мате
риків і океанів”. У кабінеті зібрана ко
лекція мінералів і гірських порід, яку 
використовують для проведення лабо
раторних робіт з курсу “Геологія за
гальна та історична”. Частина колекції 
знаходиться на кафедрі геоморфології

і палеогеографії та в кабінеті палео
географії. Головна роль у створенні нав
чальної колекції належить проф. А. Бо- 
гуцькому. Поповнюють її цінними екс
понатами інші викладачі кафедри і сту
денти, які відбирають зразки порід і 
мінералів під час проведення польових 
досліджень, навчальних і виробничих 
практик у різних регіонах України та за
рубіжжя.

<ххххххххх>оооооо<ххххххххххххх>о<хххххххххххххххххх>о<ххххххххх>

Кабінет палеогеографії

Кабінет палеогеографії (ауд. 49) 
створено для методичного забез

печення викладання курсів палеогео
графічної спрямованості кафедри гео
морфології і палеогеографії. Тут зібра
но відповідну літературу, включно зі 
збірниками наукових праць, підготов
леними палеогеографами кафедри.

Кабінет оснащений низкою прила
дів для палеогеографічних досліджень
-  бінокулярами, поляризаційними мік
роскопами, мірними рулетками, гео
дезичними рейками, стратиграфічни
ми шкалами, колекцією шліфів гір
ських порід плейстоценової лесово- 
ґрунтової серії тощо. У кабінеті па

леогеографії зосереджені унікальні 
зразки гірських порід і викопної фауни
-  індикатори палеогеографічних умов. 
Вони стануть експонатами навчаль
ного палеогеографічного музею, що 
створюють при кафедрі. Колекцію що
року поповнюють завдяки польовим 
експедиційним роботам викладачів, 
наукових співробітників та студентів 
кафедри. Навчальну функцію мають і 
карти; їх використовують у викладанні 
палеогеографічних курсів. У кабінеті 
палеогеографії працює також редко
легія збірника наукових праць “Вісник 
Львівського університету. Серія гео
графічна”.
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Кабінет геоморфологічної карти

но світлини різних генетичних форм 
рельєфу та космознімки структур
них форм рельєфу у різних регіонах 
світу. Зміст стендів сприяє засвоєн
ню теоретичного і регіонального ма
теріалу з різних геоморфологічних 
дисциплін.

Кабінет геоморфологічної карти 
(ауд. 78) створено для проведення 

лекційних і практичних робіт з нав
чальних дисциплін “Геоморфологічне 
картографування”, “Методи геомор
фологічних досліджень”, “Структурна 
геоморфологія”, “Геоморфологія мате
риків і океанів” та інших, які читають 
викладачі кафедри геоморфології і па
леогеографії.

В аудиторії розміщені стенди 
“Методи геоморфологічних дослід
жень”, “М орфологічний аналіз ре
льєфу”, “Геоморфологічна карта 
України,” “Фізичні карти півкуль 
Землі”, “Геоморфологічна карта
світу”, “Структурний рельєф” . На 
стендах, поряд з текстовою інформа
цією, блок-схемами і картами, пода-

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
Дністровський (Дністерський) географічний стаціонар

Дністровський (Дністерський) гео
графічний стаціонар (ДГС) функ

ціонує як базовий полігон для прохо
дження навчальних практик студентів 
географічного університету Львівсько
го національного університету імені 
Івана Франка з 1959 року. Він розмі
щений у смт Єзупіль Тисменицького 
району Івано-Франківської області. 
На порівняно невеликій території нав
чального полігону в околицях ДГС пред
ставлені різноманітні за генезисом гео
морфологічні об’єкти. Тут виявлено пов
ний комплекс флювіальних та схилових 
утворень, карстові явища, відслонення 
четвертинних і дочетвертинних (неоген 
і верхня крейда) відкладів. Значна час
тина навчального полігону приурочена 
до долин річок Бистриці і Дністра та 
Бистрицько-Тлумацької височини.

Упродовж 60-ти років в околицях 
ДГС співробітники різних кафедр гео
графічного факультету проводять нау
кові дослідження, результати яких зго
дом опублікують у могографіях та нау
кових статтях. Це дослідження П. Ци- 
ся, О. Скварчевської, М. Андріанова, 
Я. Кравчука, Г  Міллера, Д. Стадниць- 
кого, С. Трохимчука, П. Климовича,
І. Ковальчука, Р. Сливки, Р. Гнатюка,
А. Богуцького, А. Яцишина, Р. Дмитрука 
та багатьох інших науковців географіч
ного факультету, а також групи архео
логів історичного факультету на чолі з
О. Ситником. Результати таких напра- 
цювань студенти використовують під 
час проведення польових досліджень, 
камеральних робіт та підготовки звітів. 
Упродовж останніх тридцяти років у 
цьому районі проводять палеогеогра
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Вигляд частини території ДГС з висоти пташиного польоту

Дністровський географічний стаціонар 
(смт Єзупіль, 2020)
фічні, геоморфологічні та археологічні 
дослідження працівники кафедри під 
керівництвом проф. А. Богуцького ра
зом зі спеціалістами інших ВНЗ і акаде
мічних установ України та Польщі.

У навчальному корпусі стаціонару є 
стенди, що містять зразки звітних мате
ріалів геологічного, геоморфологічного 
та геоботанічного розділів комплексної 
фізико-економіко-географічної практи
ки. Зокрема, геологічні, тектонічну та 
геоморфологічні карти району прове
дення практики та прилеглих територій, 
зразок геолого-геоморфологічного про
філю через навчальний трансект, зведе
ну стратиграфічну колонку, зразки карти 
фактичного матеріалу та умовних по
значень до геологічних і загальної гео

Долина річки Бистриці

морфологічної карт тощо. На окремому 
стенді подано аерофотознімок околиць 
ДГС, який охоплює долини Дністра і Би
стриці та прилеглі ділянки Бистицько- 
Тлумацької й Прилуквинської височин 
та Бурштинського Опілля.

Протягом останніх років на ДГС 
проводять геологічний і геоморфоло
гічний (денне відділення) та геолого- 
геоморфологічний (заочне відділення) 
розділи комплексної навчальної практи
ки для студентів першого і другого кур
сів географічного факультету. Геологіч
ний і геоморфологічний розділи прак
тики на денному відділенні тривають по 
чотири дні, геолого-геоморфологічний 
розділ для заочників -  сім днів.
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З перших років функціонування ка
федра готувала фахівців кваліфіка

ції “географ-геоморфолог”. У першій 
половині 1960-х років, а також з кінця 
1980-х до 1998 року на кафедрі функ
ціонували виробниче і педагогічне від
ділення. Випускникам педагогічного 
відділення присвоювали кваліфікацію 
“Географ-геоморфолог. Викладач”. З 
другої половини 1960-х і до середини
1990-х років кафедра готувала фахівців 
зі спеціалізації “Геоморфологія”. З се
редини 1990-х років кафедра готувала 
фахівців зі спеціальності “Геоморфо
логія і палеогеографія”, яку змінено на 
спеціалізацію “Геоморфологія і палео
географія” спеціальності “Географія”.

Упродовж 2003-2016 рр. кафедра го
тувала фахівців із двох спеціалізацій: 
“Геоморфологія” і “Палеогеографія 
плейстоцену”. Відповідно до навчаль
них планів, фахівцям-спеціалістам 
присвоювали кваліфікацію “Географ- • 
геоморфолог” або “Палеогеограф”, а 
другу кваліфікацію -  “Викладач гео
графії, основ економіки і екології”. 
Крім того, за цими ж спеціалізаціями 
готували магістрів. З 2017 р. кафедра 
готує фахівців геоморфологів і палео
географів зі спеціальності “Геогра
фія” (освітньо-кваліфікаційний рівень 
(ОКР) бакалавр) та зі спеціальності 
“Науки про Землю” (ОКР магістр).

За навчальними планами для бака
лаврів на професійно-орієнтовані нор
мативні дисципліни і дисципліни спе
ціалізацій припадає до 60 % загально
го обсягу годин, на вибіркові -  25 %, 
соціально-гуманітарні -  до 15 %. На 
самостійну роботу студентів передба
чено 30-50 % від загального обсягу 
годин із різних навчальних дисциплін.

Для магістрів навчальними планами 
визначено 75 % загального обсягу го
дин на нормативні дисципліни про
фесійного спрямування та 25 % -  на 
вибіркові дисципліни.

Сьогодні кафедра геоморфології і 
палеогеографії забезпечує викладан
ня на географічному факультеті для 
освітньо-кваліфікаційного рівня ба
калавр таких нормативних дисциплін 
циклу професійної та практичної під
готовки:
• “Геологія загальна та історична” 

(проф. А. Богуцький), “Прикладна 
геоморфологія” (проф. Л. Дубіс) та 
“Природно-заповідна справа” (доц. 
В. Брусак) для спеціальності “Гео
графія”;

• “Загальна геологія” (проф. А. Бо
гуцький) та “Геоморфологія” (проф. 
Я. Кравчук) для спеціальності 
“Науки про Землю”;
“Загальна геологія” (проф. А. Бо
гуцький) і “Загальна геоморфоло
г ія ” (проф. Я. Кравчук) для спеці
альності “Середня освіта (геогра
фія)” .
Викладачі кафедри забезпечують та

кож викладання дисциплін циклу про
фесійної та практичної підготовки спе
ціалізації “Геоморфологія і палеогео
графія” на спеціальності “Географія” 
(перелік дисциплін наведено у розділі 
“Персоналії” цього довідника).

Кафедра геоморфології і палеогео
графії забезпечує викладання на гео
графічному факультеті для ОКР ма
гістр таких нормативних дисциплін 
циклу професійної та практичної під
готовки:
• “Землелогія” (проф. Я. Кравчук) та 

“Географічні основи природоохорон-
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ноїсправи” (доц. В. Брусак) зі спеці
альності “Географія”;

• “Палеогеографія антропогену”
(проф. А. Богуцький), “Динаміка ре
льєфу” (доц. Р Дмитрук), “Еволю
ційна географія” (доц. М. Іваник), а 
також вибіркової дисципліни “Еколо
гічна геоморфологія” (доц. Г. Байрак) 
зі спеціальності “Науки про Землю”;

• “Методологія та організація науко
вих досліджень” (проф. Л. Дубіс) зі 
спеціальності “Туризм”.

ООО0О0ООО000ОООО000ООО00О0ООО000ОООО0Ф0ООО00О0ООО000ОООО0Ф0ОО

Навчальні і виробничі практики

Викладачі кафедри для ОКР магістр 
забезпечують викладання дисципліни 
“Екологічна геоморфологія” (доц. Г. Бай
рак) з циклу професійної та практичної 
підготовки, а також низку вибіркових 
дисциплін зі спеціалізації “Прикладна 
геоморфологія і палеогеографія” на спе
ціальності “Науки про Землю” (перелік 
дисциплін наведено у розділі “Персона- 
лії” цього довідника).

Кафедра геоморфології і палеогео
графії забезпечує проведення нав

чальних та виробничих практик на 
трьох спеціальностях ОКР бакалавр і 
ОКР магістр географічного факульте
ту -  передусім на спеціальності “Гео
графія”, а також “Середня освіта (гео
графія)” та “Науки про Землю” денної і 
заочної форм навчання.

Після закінчення першого і другого 
курсів денної форми навчання студен
ти ОКР бакалавр на спеціальностях 
“Географія” та “Середня освіта (гео
графія)” проходять чотирьохтижневі 
навчальні практики: на першому курсі
-  топографічну, геологічний і ґрунто
вий розділи навчальної комплексної 
фізико-економіко-географічної прак
тики, а також навчальну міжзональ
ну загальногеографічну практику; на 
другому курсі -  з багатьох розділів 
(геоморфологічний, мікрокліматичний, 
гідрологічний, геоботанічний, еколо
гічний, ландшафтознавчий, економіко- 
географічний і гірський) комплексної 
фізико-економіко-географічної прак
тики; на третьому курсі -  виробничу 
практику.

Кафедра забезпечує проведення у

повному обсязі геологічного і геомор
фологічного та (частково) гірського 
розділів комплексної фізико-економіко- 
географічної практики, а також (частко
во) навчальної міжзональної загально- 
географічної практики для студентів І 
і ІІ курсів за спеціальностями “Геогра
фія” і “Середня освіта (географія)”.

На третьому курсі кафедра забезпе
чує виробничу практику для студентів 
спеціальності “Географія”, які обрали 
навчання на кафедрі геоморфології і 
палеогеографії.

Для студентів І курсу за спеціальністю 
“Науки про Землю” викладачі кафедри 
проводять геологічний розділ навчаль
ної ознайомчої практики та геоморфо
логічний розділ навчальної комплексної 
практики для студентів ІІ курсу.

Студенти спеціальності “Науки про 
Землю” ОКР магістр, які обрали нав
чання на кафедрі геоморфології і палео
географії, проходять виробничу прак
тику на І курсі та виробничу (перед
дипломну) -  на ІІ курсі.

Навчальні практики студенти прохо
дять, передусім, на навчально-наукових 
стаціонарах: Дністерському географіч
ному (смт Єзупіль Івано-Франківської

13 1950-2020



■ of geomorphology and paleogeography

області),Чорногірськомугеографічному 
(смт Ворохта Івано-Франківської облас
ті), Шацькому біолого-географічному 
(смт Шацьк Волинської області).

Геологічний розділ є важливою скла
довою комплексної фізико-економіко- 
географічної практики. Його проводять 
після закінчення студентами навчання 
на першому курсі на базі Дністерсько- 
го географічного стаціонару. Територія, 
де студенти проходять практику, роз
ташована на стику двох великих гео- 
структурних областей: Східноєвропей
ської платформи і Передкарпатського 
передового прогину. У бортах долин 
Дністра та Бистриці, які врізані у на
громадження платформи і прогину на 
понад 100 м, відслонюються строкаті 
за літологічним складом та генезисом 
відклади верхньої крейди, неогену та 
антропогену.

Мета практики полягає у поглиб
ленні здобутих студентами на аудитор- 
них заняттях теоретичних знань з курсу 
“Геологія загальна та історична” і на
буття навичок їхнього практичного за
стосування.

Головні завдання практики: закрі
пити набуті теоретичні знання з курсу 
“Геологія загальна та історична”, отри
мати навички виконання польових та 
камеральних робіт, зокрема: вміти під
готувати та описати відслонення гір-

Керівник геоморфологічного розділу 
доц. Р. Гнатюк (2020)

Керівники геологічного розділу 
доц. А. Яцишин, доц. О. Колтун, 
доц. Г. Байрак, доц. Р. Дмитрук (2018)
ських порід; відібрати зразки для лабо
раторних аналізів і колекцій; оволодіти 
методикою геологічного картографу
вання; підготувати звіт із проведених 
досліджень.

Студенти повинні засвоїти методи, 
методику та особливості геологічних 
досліджень на підготовчому, польово
му та камеральному етапах; дослідити 
геологічну будову доантропогенових та 
антропогенових відкладів, гідрогеоло
гічні та геоморфологічні умови району 
практики; вивчити правила безпечного 
виконання робіт.

Студентам необхідно навчитись пра
цювати з геологічними картами і профі
лями; працювати на розрізах гірських 
порід; наносити геологічні об’єкти на 
топографічну карту; виконувати каме
ральну обробку польових матеріалів.

На завершальному етапі практики 
студенти презентують звіт, доповіда
ють про виконану роботу та відповіда
ють на питання керівників практики. 
Завершується розділ навчальної прак
тики узагальненням результатів її про
ходження.

Між зональна загальногеографічна 
практика завершує навчальний процес 
на першому курсі, її проводять упро
довж останніх восьми днів навчальних
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практик. Головною метою  практики 
є ознайомлення студентів з загаль
ними фізико-географічними особ
ливостями території України, її вели
ких регіонів -  фізико-географічних 
зон та країв. Практику проводять у 
формі кількаденного маршруту, під 
час якого студенти ознайомлюються з 
природними умовами і ресурсами на
шої держави та закріплюють загальні 
знання, здобуті під час опанування 
дисциплін “Основи фізичної геогра
фії”, “Загальна та історична геологія” 
та “Географія ґрунтів з основами ґрун
тознавства», а також набувають почат
кових навичок польових географічних 
досліджень. Упродовж практики сту
денти встановлюють взаємозв’язки 
між компонентами природи, спосте
рігають загальні риси висотної по
ясності в гірських системах Карпат і

Криму, відстежують зональні зміни 
природно-територіальних комплексів 
уздовж маршруту.

Традиційно маршрути цієї практи
ки пролягали зі Львова через просто
ри західного лісостепу, степової зони 
півдня України до Кримського пів
острова. Проте після анексії 2014 р. 
АР Крим Російською Федерацією, 
традиційні маршрути практики змі
нились. Передусім вони проходять 
Волинським Поліссям, Волинською і 
Подільською височинами, Причорно
морською низовиною та Українськими 
Карпатами. Зазвичай щороку траси і 
протяжність маршрутів змінюють за
лежно від погодних умов та інших 
об’єктивних чинників.

Основним способом проведення 
міжзональної загальногеографічної 
практики є автомаршрутний, який по

Міжзональна загальногеографічна практика (проводять доц. П. Горішний, доц. Г. Бай
рак). Околиці м. Бахчисарай, АР Крим, 2010
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єднують з пішими переходами та екс
курсіями. Головний метод вивчення 
умов на маршруті -  візуальні спосте
реження (з відповідними поясненнями 
викладача) та напівстаціонарні дослі
дження в окремих пунктах (музеї при
роди й еколого-пізнавальні стежки у 
заповідниках і національних парках, 
оригінальні природні об’єкти (водо
спади, печери тощо)). Під час прак
тики студентів також ознайомлюють
з визначними історико-культурними 
пам’ятками України шляхом відві
дування краєзнавчих музеїв, різнопла
нових виставок, організації екскурсій 
промисловими об’єктами тощо. Завер
шується практика підготовкою колек
тивного звіту та його захистом.

Геоморфологічний розділ навчальної 
комплексної практики традиційно про
водять на базі Дністровського геогра
фічного стаціонару. Цей розділ триває 
чотири дні і розпочинається з одноден
ного оглядового маршруту. Пройшовши 
маршрут, студенти отримують загальне 
уявлення про геологічну та геоморфоло
гічну будову околиць стаціонару та не
обхідні навички і знання з методики по
льових геоморфологічних досліджень. У 
наступні два дні студенти, зорганізовані 
у бригади, під керівництвом викладачів 
проводять самостійні польові маршрутні 
дослідження на певних ділянках (тран- 
сектах), збирають фактичний матеріал і 
здійснюють геоморфологічне знімання 
місцевості. Після польових робіт пере
ходять до опрацювання й узагальнення 
зібраних даних та побудови відповідних 
карт і розрізів. Завершують камеральну 
роботу написанням і захистом звітів.

Гірський розділ комплексної фізико- 
економіко-географічної практики про
водять викладачі кафедри спільно з 
колегами з інших кафедр на базі Чор-

Ознайомчий маршрут геоморфологічного 
розділу в околицях Розтоцького ЛГС 
(смт Брюховичі, 2008)

Керівник геоморфологічного розділу 
доц. Г. Байрак
ногірського географічного стаціо
нару. Мета практики -  на прикладі 
Чорногірського масиву ознайомити 
студентів з основними геопросторо- 
вими закономірностями поширення

16 1950-2020



геоморфології і палеогеографії

Гірський розділ навчальної практики у  гірському масиві Чорногора
(проводять доц. П. Шубер, доц. В. Брусак) 
геокомплексів Українських Карпат, а 
також оволодіння головними навичка
ми організації та проведення одноден
них та багатоденних піших маршрутів. 
Тривалість цього розділу -  5 днів для 
студентів спеціальності “Географія” та
4 дні -  спеціальності “Середня освіта 
(географія)” .

Гірський розділ, на відміну від 
вузькопрофільних розділів прак
тики, має комплексний теоретико- 
методичний і практичний характер. 
Його теоретико-методичний ас
пект полягає у закріпленні поком- 
понентних (геологічних, геомор
фологічних, геоботанічних тощо) 
і ландшафтних знань та прийомів дос
ліджень, набуття вмінь комплексно 
їх використовувати під час маршрут
них досліджень. Практичний аспект 
гірського розділу полягає в отриманні 
практичних навичок з організації (під-

Озеро Бребенескул (1801 м н.р.м.) 
у  Чорногорі
бір спорядження і одягу, продуктів 
харчування, комплектування аптечки) 
та проведення багатоденних і одно
денних пішохідних гірських маршру
тів (оволодіння технікою ходьби при 
підйомі і спуску з гірських хребтів, 
вибору місця таборування та культу
ри поведінки у польовому таборі, ку-

17 1950-2020



■ of geomorphology and paleogeography

ховарення у поході, орієнтування на 
місцевості тощо).

Завершується гірський розділ практи
ки колективним звітом та його захистом. 
У навчально-методичному плані гір
ський розділ забезпечений навчальним 
посібником “Географо-екологічні марш
рути Чорногори” (І. Рожко, В. Матвіїв,
В. Брусак, 2011).

Виробничі практики  проводять 
після закінчення студентами ІІІ курсу 
навчання на бакалавраті та І курсу нав
чання у магістратурі. Мета практики: 
набуття навичок самостійного прове
дення польових геоморфологічних і 
палеогеографічних досліджень; закрі
плення та поглиблення теоретичних і 
практичних знань зі спеціальних про
філюючих дисциплін, опанованих на 
ІІІ і IV курсах; оволодіння специфіч
ними методами досліджень залежно 
від поставлених науковим керівником 
завдань.

Студент отримує індивідуальне за
вдання від наукового керівника, спіль
но з ним розробляє план проходження 
практики, намічає об’єкти і маршрути 
польових досліджень, здійснює по
льові маршрути, працює на точках 
спостережень, а також працює у нау
кових/виробничих фондах установ/ 
організацій, які обрано як місце про
ходження практики. Після завершен
ня польового етапу практики керівник 
студента перевіряє зібрані матеріали, 
консультує та, за необхідності, кори
гує раніше поставлені завдання. За 
результатами практики студент скла
дає і захищає звіт. Зміст виробничої 
практики значною мірою визнача
ється також характером організації, 
в якій студент проходить практику, 
виробничими завданнями експедиції 
(установи), масштабом робіт, геомор

фологічною будовою району прове
дення польових робіт, а також ступе
нем його вивченості.

Виробничу (переддипломну) прак
тику проводять на ІІ курсі навчання у 
магістратурі. Переддипломна практика 
орієнтована на закріплення теоретич
них знань, набуття вмінь практичної 
роботи в наукових установах і органі
заціях геолого-геоморфологічного та 
природоохоронного профілів, збір ін
формації про будову рельєфу, характер 
поширення і розвитку сучасних рельє- 
фоутворювальних процесів та вплив 
на їхній прояв і активізацію господар
ської діяльності людини, оволодіння 
методами розроблення рекомендацій 
з управління геоморфологічними сис
темами залежно від особливостей при
родокористування.

Організаціями проведення вироб
ничих і переддипломної практик 
студентів кафедри геоморфології і па
леогеографії є: НДЛ-51 географічного 
факультету; ВАТ “Геотехнічний інсти
тут”; Львівська і Рівненська геолого
розвідувальні експедиції; НДІ “Укр- 
земпроект”; Дністровське басейнове 
управління; заповідники і національні 
природні парки заходу України.

Студенти отримують і закріплюють 
навички самостійного проведення гео
морфологічних і палеогеографічних 
досліджень, роботи зі спеціальними 
картами, аерофото- і космічними знім
ками в польових умовах, використання 
різних приладів та інструментів, геоін- 
формаційних технологій, використан
ня фондових матеріалів і літературних 
джерел для підготовки звітів за прак
тику.

Ця практика є заключним етапом 
збору матеріалів (передусім польових) 
для підготовки магістерських робіт.
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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

У різні роки студенти кафедри ста
вали переможцями і призерами 

Всесоюзних і Всеукраїнських конкур
сів і олімпіад, в яких визначали най
кращі студентські наукові роботи. За 
найкращу студентську наукову роботу 
1978 року Юрія Зінька нагороджено 
медаллю Академії наук УРСР, медаль 
АН УРСР 1983 року отримав Ро
ман Гнатюк. Дипломом І ступеня АН 
УРСР у конкурсі науково-дослідних 
робіт нагороджено 1979 р. Ярослава 
Хомина. Дипломом ІІІ ступеня Всесо
юзного конкурсу студентських робіт 
“Екотехніка-82” нагороджено Світла
ну Худзік. Перше місце у конкурсі на
укових робіт Всесоюзної студентської 
науково-практичної конференції “Сту
дент і науково-технічний прогрес” 
(м. Новосибірськ) здобула 1987 року 
Лідія Дубіс, друге місце -  серед сту
дентських наукових робіт на Всеукра
їнській олімпіаді з географії.

Віталій Брусак зайняв перше місце 
1988 року та третє місце 1989 року на 
Всеукраїнській студентській олімпіаді 
з географії (м. Сімферополь).

Ірина Думас 2006 року стала пере
можцем Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт (м. Чернів
ці). Марта Гаврилів посіла ІІІ місце у 
конкурсі студентських наукових робіт 
з географії 2007 р. Тарас Клапчук 2013 
року зайняв ІІІ місце, а Іван Сапса здо
був ІІ місце 2019 р. на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді з географії у 
Київському національному універси
теті імені Тараса Шевченка. Вікторія 
Штуглинець посіла ІІІ місце 2020 р. 
на Всеукраїнському конкурсі студент
ських наукових робіт у Переяславі- 
Хмельницькому (напрям “Географія”).

Студенти кафедри геоморфології і 
палеогеографії беруть участь у міжна
родних і всеукраїнських наукових кон
ференціях і семінарах, публікують свої 
праці у наукових журналах, збірниках 
наукових праць, матеріалах конферен
цій. Упродовж 2007-2019 рр. студента
ми кафедри особисто опубліковано 63, 
а у співавторстві з науковими керівни
ками -  38 праць.

Протягом останніх 15-ти років у 
студентській науковій конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи роз
витку географії в Україні” щороку бра
ло участь від 2-х до 6-ти студентів, які 
навчаються на кафедрі. За підсумками 
цієї конференції щорічно публікують 
матеріали з працями її учасників.

Упродовж останніх п’яти років сту
денти кафедри беруть участь у роботі 
Всеукраїнських конгресів студентів- 
географів, що проводять на базі гео
графічних факультетів Львівського 
(двічі), Київського, Східноєвропей
ського і Чернівецького університетів 
та спелеоклубу “Атлантида”. Органі
зовували конгреси Н. Рибак, В. Загрій- 
чук, В. Малець.

Сьогодні при кафедрі геоморфоло
гії і палеогеографії функціонує сту
дентський науковий “Геоморфолого- 
палеогеографічний гурток”, у роботі 
якого регулярно беруть участь 22-25 
студентів, переважно старших курсів. 
Керує гуртком проф. Л. Дубіс. На засі
даннях гуртка виголошують доповіді. 
Часом керівник організовує для учас
ників гуртка науково-дидактичні по
льові екскурсії.
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НАУКОВА ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Головними напрямами геоморфо
логічних досліджень кафедри у 

50-70-ті роки ХХ ст. були: 1) історико- 
морфогенетичне вивчення окремих 
форм і типів рельєфу, проведення гео
морфологічної регіоналізації і укла
дання відповідних карт; 2) структурно- 
геоморфологічні дослідження; 3) мор- 
фодинамічні дослідження, зокрема 
вивчення закономірностей поширення 
і розвитку сучасних геоморфологічних 
процесів.

Петром Цисем укладено схему гео
морфологічного районування західних 
областей України, виокремлено основ
ні етапи розвитку рельєфу Українських 
Карпат, виконано перший морфострук- 
турний аналіз Українських Карпат і 
Волино-Поділля.

Професор П. Цись захистив доктор
ську дисертацію з проблем геомор
фології Українських Карпат (1954). 
За матеріалами з окремих регіонів 
Українських Карпат підготовлені 
кандидатські дисертації учнями про
фесора П. Цися: О. Скварчевською 
(“Геоморфологія долин рік Стрию 
і Опору”, 1956), Б. Лящуком (“Гео
морфологія Покутсько-Буковинських 
Карпат”, 1963), Д. Стадницьким (“Гео
морфологія Горган”, 1964), Ю. Єр- 
моленком (“Геоморфологія Бескид”, 
1967), Я. Кравчуком (“Геоморфоло
гія Пригорганського Передкарпаття”, 
1971), Р. Сливкою (“Геоморфологія 
Вододільно-Верховинських Карпат”, 
1971). Навчальний посібник П. Цися 
“Геоморфологія УРСР”, який вийшов 
друком 1962 р., і сьогодні вважають 
однією з найдосконаліших узагальню
ючих праць з геоморфології України.

Отже, у 50-70-ті роки ХХ століття 
на кафедрі утвердилася школа регіо
нальної геоморфології, очолювана 
професором П. Цисем.

Упродовж 1965-1970 рр. співробіт
ники кафедри виконують наукову те
матику згідно з Постановою держав
ного комітету Ради Міністрів УРСР з 
координації науково-дослідних робіт 
за темою “Геоморфологія Українських 
Карпат” з проблеми “Розробка науково 
обґрунтованих заходів з попередження 
шкідливих стихійних явищ в Україн
ських Карпатах” (наукові керівники -  
проф. П. Цись, доц. Д. Стадницький; 
відповідальні виконавці -  Я. Крав
чук, Р. Сливка; виконавці -  О. Болюх,
С. Позняк, В. Чалик, Я. Чугай, Я. Гунь- 
ко, І. Дитятьєва, О. Дуткевич).

Укладено геоморфологічні карти 
масштабу 1:100 000, а також 1:10 000 
для особливо небезпечних ділянок -  
на Свидовецьке лісництво (проблема 
селепроявів), Печеніжинське лісни
цтво (проблема зсувів у Тисовому за
казнику) та ін. Роботи фінансували: 
1965 року -  Львівський раднаргосп, 
упродовж 1966-1970 рр. -  Міністер
ство лісової, целюлозно-паперової і 
деревообробної промисловості УРСР.

Протягом 1970-1977 рр. кафедра 
геоморфології спільно з НДЛ-50 (ла
бораторією ґрунтово-географічних 
досліджень) географічного факульте
ту бере участь у ґрунтово-ерозійних 
дослідженнях на території Криму, За
порізької та Одеської областей. На 
основі багаторічних досліджень вдос
коналено методику картографування 
земель, перетворених вітровою еро
зією або потенційно небезпечних для її
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впливу (впроваджена інститутом “Укр- 
земпроект” для ґрунтово-ерозійних 
досліджень ґрунтів на півдні України). 
Серед діагностичних ознак піддатли
вості ґрунтів вітровій ерозії у степовій 
частині України провідна роль нале
жала геоморфологічним показникам 
(крутості, довжині, формі та експозиції 
схилів (Кавин, Кіт, Кравчук, 1978)).

У цей період (1972-1975) започат
ковані також стаціонарні та експе
риментальні дослідження сучасних 
ерозійних процесів на Дрогобицькій 
височині (керівник Я. Кравчук). Такі 
дослідження вперше виконано в Украї
ні. Результат досліджень -  колективна 
монографія “Стационарное изучение 
плоскостного смьіва в Предкарпатье” 
(Болюх, Канаш, Кит, Кравчук, 1976), а 
також кандидатська дисертація, захи
щена О. Болюхом. З часом такі дослі
дження проводили на Опіллі (Коваль
чук, 1977-1980), у Вулканічних Кар
патах (Хомин, 1981-1985), на Розточчі 
(Косик, 2005-2009). За результатами 
цих досліджень захищено кандидат
ські дисертації І. Ковальчуком (1981), 
Я. Хомином (1992), Л. Косик (2010), 
опубліковано текст лекцій І. Коваль
чука “Стаціонарні, напівстаціонарні та 
експериментальні дослідження ерозій
них процесів” (1992).

У першій половині 1980-х років за 
участю працівників кафедри геоморфо
логії (науковий керівник теми Я. Крав
чук) і НДЛ ґрунтово-географічних 
досліджень у степовому і гірському 
Алтаї продовжували ґрунтово-ерозійні 
дослідження земель.

Упродовж 1970-80-х років праців
ники кафедри виконують п ’ятирічні 
теми, присвячені вивченню морфо- 
структури, морфоскульптури і ди
наміки сучасних геоморфологічних

процесів Українських Карпат, Волино- 
Подільської височини та Волинського 
Полісся (наукові керівники О. Сквар- 
чевська, Я. Кравчук, І. Ковальчук). Ак
тивну участь у виконанні цієї тематики 
брали доценти Б. Лящук, Д. Стадниць- 
кий, Ю. Єрмоленко, В. Лозинський, 
старший викладач Я. Кудлик, асистен
ти Ю. Зінько, Я. Хомин, Н. Карпенко.

На базі кафедри геоморфології 
1980 р. проведено VI Всесоюзну на
раду з проблеми крайових утворень 
материкових зледенінь, у якій Інсти
тут геологічних наук АН України брав 
участь як співорганізатор конференції. 
Крім пленарних засідань у Львівсько
му університеті, відбувались польові 
семінари у Передкарпатті (Крукеничі), 
на Волинській височині (Горохів) і Во
линському Поліссі (Шацьк).

У 1980-х роках захищено працівни
ками кафедри кандидатські дисертації
І. Ковальчуком (“Динаміка ерозійних 
процесів у Західному Поділлі”, 1981) 
та В. Лозинським (“Дослідження по
хибок в ряді центральних систем 
лінійно-кутової тріангуляції”, 1981).

Поряд з науково-дослідницькими 
роботами на кафедрі підготовлено і 
видано науково-популярні розробки 
краєзнавчо-географічного характеру: 
“Карпати очима допитливих” (С. Стой- 
ко, Ю. Єрмоленко, 1976, 1980), “Гео
графічні назви Українських Карпат 
і прилеглих територій” (Б. Лящук,
1993).

У другій половині 1980-х років на 
замовлення Закарпатської геолого
розвідувальної експедиції розпочали 
вивчення поширення і динаміки екзо
генних процесів з метою їхнього попе
редження та прогнозування: “Вивчення 
екзогенних процесів на території За
карпатської області”, 1985-1990 рр.;
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“Вивчення екзогенних процесів 
стаціо-нарними методами для забез
печення регіональної геодинамічної 
моделі території Закарпатської облас
ті”, 1986-1990 рр. (науковий керівник 
Я. Кравчук, виконавці В. Шушняк і 
Р. Гнатюк). Такі дослідження 1985 р. 
проведено у долині р. Уж, протягом 
1986-1987 рр. -  у долинах рік Тиси і 
Тереблі. Протягом 1988-1990 рр. За
карпатська геолого-розвідувальна 
експедиція (м. Берегове) фінансувала 
роботи кафедри з організації і налаго
дження стаціонарних спостережень за 
селевими процесами в басейні р. Сви- 
довець. Упродовж 1991-1992 рр. таки
ми спостереженнями охопили район 
озера Синевир.

Протягом 1989-1991 рр. виконано 
перші госпдоговірні теми з палеогео
графічної тематики -  “Рельєф, страти
графія, розрізи, умови утворення ле- 
сових і льодовикових формацій заходу 
Волино-Поділля”, “Морфологія та ге
незис поверхневих форм прояву карсту 
в межах м. Львова” (науковий керівник
А. Богуцький, відповідальні виконавці
А. Богуцький і Л. Рудковський).

Упродовж 1990-1992 рр. здійснено 
“Гідроекологічне обстеження тери
торії Закарпатської області масштабу 
1:200 000 для розробки схеми гідроеко- 
логічного моніторингу і обґрунтуван
ня водоохоронних заходів” (науковий 
керівник І. Ковальчук, відповідальний 
виконавець Л. Дубіс).

При кафедрі геоморфології 1989 р. 
створено науково-дослідну лаборато
рію інженерно-геоморфологічних дос
ліджень (науковий керівник Я. Крав
чук), яка з 2000 року стала міжкафед- 
ральною лабораторією інженерно- 
географічних, природоохоронних і 
туристичних досліджень (НДЛ-51).

Протягом 1989-1991 рр. завідував 
лабораторією В. Шушняк, упродовж
1991-2000 рр. -  викладач кафедри гео
морфології Ю. Зінько, а з 2000 р. до 
сьогодні -  доцент кафедри геоморфо
логії і палеогеографії В. Брусак.

Головні напрями досліджень НДЛ-51 
на етапі її становлення:
• інженерно-геоморфологічний аналіз 

та картографування територій різно
го типу природокористування;

• експедиційні, стаціонарні і напів- 
стаціонарні дослідження екзоген
них морфодинамічних процесів;

• еколого-геоморфологічний аналіз 
флювіальних систем;

• палеогеографія плейстоцену. 
Протягом 1987-2020 рр. співробіт

никами кафедри і лабораторії викона
но понад 50 держбюджетних і госпдо- 
говірних тем та проектів, опубліковано 
низку монографій на геоморфологічну, 
інженерно-геоморфологічну та при
родоохоронну тематику. Це, зокрема: 
монографія Г. Рудька і Я. Кравчука 
“Інженерно-геоморфологічний аналіз 
Карпатського регіону України” (2002) 
та одноосібні і колективні монографії 
із серії “Рельєф України” (Я. Крав
чук “Геоморфологія Передкарпат- 
тя” (1999), “Геоморфологія Скибо- 
вих Карпат” (2005), “Геоморфологія 
Полонинсько-Чорногірських Карпат” 
(2008); Р. Сливка “Геоморфологія 
Вододільно-Верховинських Карпат” 
(2001); Я. Кравчук, Я. Хомин “Рельєф 
Вулканічного пасма Українських Кар
пат” (2011); Я. Кравчук, В. Чалик “Ре
льєф Солотвинської улоговини Укра
їнських Карпат” (2015)).

За окреслений період на кафедрі 
сформувалася наукова школа інже
нерної геоморфології. Серед перших 
інженерно-геоморфологічних тем, які
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виконували працівники НДЛ-51 і ви
кладачі кафедри геоморфології, виокре
мимо такі: “Ландшафтно-архітектурна 
оцінка рельєфу нової забудови м. Льво
ва” (1988-1989), “Вивчення стану і ди
наміки компонентів і комплексів при
роди парків м. Львова для цілей їх ре
конструкції” (1988-1989, 1989-1990), 
“Оцінка рельєфу районів нової забудо
ви для розроблення Генерального пла
ну м. Львова” (1990-1991) (наукові ке
рівники тем Ю. Зінько і А. Богуцький, 
відповідальні виконавці -  О. Волоско 
і Ю. Нестерук). Замовниками цих ро
біт були НДІ “Укрзахідцивільпроект”, 
СПКБ Львівського політехнічного ін
ституту, Львівський філіал НДІ “Діпро- 
міст”.

Упродовж 1990-х років працівники 
НДЛ-51 і викладачі кафедри викону
вали численні держбюджетні і госпдо- 
говірні теми у галузі заповідної справи 
(науковий керівник Я. Кравчук, від
повідальний виконавець багатьох тем 
Ю. Зінько). Серед них варто зазначи
ти такі: “Розробити природоохорон
ні інженерно-геоморфологічні схеми 
оптимізації використання рельєфу та 
регулювання екзодинамічних процесів 
освоєних територій Західного регіону 
УРСР” (ДКНТ України, 1991-1993); 
“Еколого-економічне обґрунтуван
ня регіональної системи заповідних 
територій Карпат і Волино-Поділля, 
як складової частини державного 
природно-заповідного фонду Украї
ни” (ДКНТ України, 1992-1993); “Роз
робити інженерно-геоморфологічні 
інформаційні системи і картографічні 
моделі для природоохоронних потреб” 
(Міносвіти України, 1995-1997); “Гео- 
інформаційне забезпечення розвитку 
мережі природоохоронних територій 
заходу України” (Міносвіти України,

1998-1999); “Обґрунтування опти
мального розміру та контурів території 
Карпатського біосферного заповідни
ка та вивчення можливості створення 
системи природних коридорів з ура
хуванням специфіки природокористу
вання в регіоні” (грант Міжнародного 
банку реконструкції і розвитку від Гло
бального екологічного фонду, 1995). 
Результати досліджень з останньої 
теми опубліковано у монографії “Біо- 
різноманіття Карпатського біосферно
го заповідника” (співавтори В. Брусак, 
Ю. Зінько, Я. Кравчук та ін., 1997).

Госпдоговірні теми з природно- 
заповідної проблематики виконували 
на замовлення Міністерства екології 
та природних ресурсів, природних за
повідників, національних природних 
парків, обласних і районних держадмі
ністрацій Львівщини. Упродовж 1987
2003 рр. виконано дев’ять таких тем : 
“Вивчення природних компонентів і 
комплексів державного заповідника 
“Розточчя” для розробки методичних 
основ ведення заповідної справи” 
(1987-1990); “Географічний аналіз 
функціонування лісових екосистем 
та питання територіального розвитку 
природного заповідника “Розточчя”” 
(1991-1995); “Вивчення природних 
компонентів і комплексів заповідника 
“Медобори” з філіалом “Кременецькі 
гори” для розробки методичних основ 
ведення заповідної справи” (1992
1994); “Інвентаризація природних 
компонентів і комплексів Карпатсько
го державного заповідника для роз
робки географічних основ оптимізації 
його функціонування як біосферного 
заповідника” (1994-1997); “Розробка 
наукових основ покращення еколо
гічної ситуації і забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку Яво-
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рівського району” (1994-1996) з окре
мим розділом щодо необхідності ство
рення Розтоцького національного при
родного парку; “Картографічне забез
печення концепції створення перспек
тивної мережі природно-заповідного 
комплексу Львівської області” (1994); 
“Інвентаризація природно-заповідного 
фонду Львівської області” (1994
1995), “Розробка генеральної схеми 
природно-заповідних об’єктів Львів
щини та суміжних територій” (1994) та 
інші. Наукові керівники тем Я. Крав
чук і Ю. Зінько; відповідальні вико
навці Ю. Зінько і В. Брусак.

Перші результати досліджень з 
природно-заповідної проблематики 
використані Державним управлінням 
екології і природних ресурсів у Львів
ській області для підготовки пропо
зицій до Указу Президента України 
від 10.04.1994 р. “Про резервування 
для наступного заповідання цінних 
природних територій” та підготов
ки рішення Львівської обласної ради 
щодо резервування цінних природних 
територій для створення заказників 
і регіональних ландшафтних парків. 
Зокрема, на загальнодержавному рівні 
зарезервовано цінні природні терито
рії для організації національного при
родного парку “Сколівські Бескиди” і 
розширення заповідника “Розточчя”, 
на обласному рівні зарезервовано те
риторії для організації нових заповід
них об’єктів у Вороняках і Гологорах, 
на Малому Поліссі і Передкарпатті. 
Розроблену концепцію та схему фор
мування регіональної системи приро
доохоронних територій заходу України 
використано Управлінням заповідної 
справи по Західному регіону для роз
робки Концепції розвитку природно- 
заповідного фонду Заходу України та

пропозицій до Закону України “Про 
формування національної екологічної 
мережі України на 2000-2015 роки”.

На початку ХХІ століття виокре
мився новий напрям природоохорон
них досліджень працівників кафедри 
і НДЛ-51 -  розроблення Проектів 
організації території природних за
повідників, національних природних 
парків та регіональних ландшафтних 
парків. Першим був “Проект органі
зації території, охорони, відтворення 
та рекреаційного використання при
родних комплексів та об’єктів націо
нального природного парку “Яворів- 
ський” (1999-2001, науковий керівник 
Я. Кравчук, головний інженер проекту
В. Брусак, відповідальний виконавець 
Ю. Зінько).

Низку госпдоговірних тем вико
нано під керівництвом і за участю 
Я. Кравчука, Ю. Зінька, В. Брусака, 
Р. Гнатюка, Д. Кричевської та інших 
працівників географічного факультету, 
ВНЗ й академічних установ м. Львова, 
Львівської державної лісовпорядної 
експедиції. Зокрема: “Інвентаризація 
геокомплексів природного заповідника 
“Медобори” для розробки проекту ор
ганізації його території” (2001-2003); 
“Рекреаційна оцінка природних та 
історико-культурних ресурсів для роз
робки проекту організації території, 
охорони, відтворення та рекреаційного 
використання природних комплексів 
Ужанського національного природного 
парку” (2003-2005); “Проект організа
ції території, охорони, відтворення та 
рекреаційного використання природ
них комплексів і об’єктів національ
ного природного парку “Гуцульщи- 
на”” (2004-2008); “Проект організації 
території Галицького національного 
природного парку, охорони, відтво
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рення та рекреаційного використання 
його природних комплексів і об’єктів” 
(2006-2008); “Проект рекреаційного 
використання регіонального ландшаф
тного парку “Знесіння” з урахуванням 
системи обмежень та правил землеко
ристування” (2007) та інші.

Упродовж 2010-2011 років під ке
рівництвом В. Брусака та за участю 
інших працівників географічного фа
культету виконано п ’ять таких госпдо- 
говірних тем: “Інвентаризація природ
них комплексів і компонентів природ
ного заповідника “Горгани” та аналіз 
соціально-економічних умов регіону 
його розташування для розробки Про
екту організації території заповідника 
та охорони його природних комплек
сів” (2010); “Інвентаризація природних 
комплексів і компонентів для розроб
ки Проекту організації території Яво- 
рівського національного природного 
парку, охорони, відтворення та рекреа
ційного використання його природних 
комплексів і об’єктів” (2010); “Ство
рення цифрової моделі рельєфу для 
розробки географічної інформаційної 
системи національного природного 
парку “Гуцульщина” (2010), “Аналіз 
соціально-економічних умов регіону 
розташування Яворівського націо
нального природного парку та роз
робки заходів з планування території 
й організації управління його діяльніс
тю для розробки Проекту організації 
території Яворівського НПП, охорони, 
відтворення та рекреаційного вико
ристання його природних комплексів 
і об’єктів” (2011); “Розроблення про
екту організації території природного 
заповідника “Горгани”, охорони його 
природних комплексів (розроблення 
заходів та рекомендацій з плануван
ня території та організації управління

діяльністю природного заповідника 
“Горгани”)” (2011).

Важливим підсумком досліджень із 
зазначених госпдоговірних тем є де
сятки статей та колективні монографії 
“Ужанський національний природний 
парк. Поліфункціональне значення” 
(за редакцією С. М. Стойка, 2007), 
“Національний природний парк “Гу
цульщина”” (за редакцією В. В. Про- 
рочука, Ю. П. Стефурака, В. П. Бру
сака, Л. М. Держипільського, 2013), 
“Roztocze przyzoda i czlowiek” (ре
дактори T. Grabowski, M. Harasimiuk,
B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, 
Z. Michalczyk, O. Shabliy, 2015), 
“Біосферний резерват “Розточчя”” 
(редактори-упорядники С. Стойко,
А.-Т Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк, 
2015), “Екологічний туризм на приро
доохоронних територіях Закарпатської 
області” (Л. Дубіс, Н. Габчак, Л. Мель
ник, Н. Чир, 2018) та ін.

Фахівці НДЛ-51 брали активну 
участь у розробленні “Проекту ство
рення Регіонального ландшафтного 
парку “Стільське горбогір’я” та по
годженні земельних ділянок зі земле
користувачами і землевласниками у 
складі проектувальної групи ТзОВ “Ін
ститут інформаційних технологій “ІН- 
ТЕЛЛІАС”” (Львів) упродовж 2011
2013 рр. РЛП “Стільське горбогір’я” 
(8 909,9 га) створений рішенням Львів
ської обласної ради 2014 року.

Упродовж останніх років виконано 
госпдоговірну тему “Підготовка ана
літичних матеріалів та розроблення 
заходів і рекомендацій з планування 
території та організації управління 
діяльністю природного заповідника 
для розроблення “Проекту організа
ції території природного заповідника 
“Медобори” та охорони його природ
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них комплексів” (2015-2016, науковий 
керівник Ю. Зінько, відповідальний 
виконавець В. Брусак). Працівники 
НДЛ-51 та кафедри брали участь у 
розробленні Проектів організації те
риторії національних парків “Північ
не Поділля” (2017-2019) і “Дністров
ський каньйон” (2017-2019).

Поряд з природоохоронними дослід
женнями у межах заходу України здій
снювали роботи в галузі охорони при
роди на міжнародному рівні. Протягом
1992-1993 рр. польсько-українським 
колективом (Інститут охорони природ
ного середовища, Варшава, РП (керів
ник групи Г. Ронковські) та Львівський 
державний університет імені Івана 
Франка (учасники групи -  В. Брусак, 
Ю. Зінько, Я. Кравчук, О. Нагорна)) 
розроблено проект “Природоохоронна 
зона Розточчя”. Цей проект визнали 
переможцем і відзначили першою пре
мією на Європейському конкурсі Ген
рі Форда у галузі “Охорона довкілля” 
(Лондон, 1994).

Працівники лабораторії разом із ас
пірантами і студентами географічного 
факультету у рамках діяльності “Кар
патської школи” 1993 р. брали участь 
у міжнародній науковій експедиції 
“Транскарпати-93” з метою вивчення 
особливостей природокористування й 
охорони природи у Польщі, Україні та 
Румунії. Організаторами експедиції з 
польської сторони були Яґеллонський 
університет (Краків), Татранський і 
Бещадський національні парки, з укра
їнської -  Львівський університет, НПП 
“Синевир” і Карпатський біосферний 
заповідник, з румунської -  Клузький 
університет імені Бабеша-Бойяї (Клуж- 
Напока) і природний парк “Петрусу- 
Маре”. Один з організаторів і учасни
ків експедиції “Транскарпати-93” -

В. Шушняк, учасники -  Л. Дубіс,
В. Брусак, Д. Кричевська.

Від початку 1990-х років кафедра та 
НДЛ-51 виконують науково-дослідні 
роботи в галузі розвитку рекреації і 
туризму та природоохоронної справи. 
Серед виконаних тем цього напряму 
варто виокремити теми ДКНТ Украї
ни “Формування і рекреаційне вико
ристання міждержавних природоохо
ронних територій на Заході України” 
(1993-1994) та Міносвіти і науки Укра
їни “Геоморфологічні основи і техно
логії планування природоохоронних і 
рекреаційних територій Карпатського 
регіону” (2000-2002), “Оцінка і вико
ристання рельєфу Українських Карпат 
для інженерних, рекреаційних і приро
доохоронних потреб” (2005-2006). На
уковий керівник цих тем Я. Кравчук, 
відповідальні виконавці -  Ю. Зінько, 
Р. Гнатюк, В. Брусак, Д. Кричевська.

Упродовж 2002-2003 рр. виконано 
міжнародний українсько-польський 
проект РАиСІ “Туристичний потенціал 
Західної України”. Виконавцями про
екту були Інститут туризму (Варшава), 
Інститут туризму і міжнародного пра
ва (Київ) і Львівський національний 
університет імені Івана Франка (коор
динатор проекту від ЛНУ -  Ю. Зінько). 
Результати досліджень за проектом 
“Напрями і можливості інвестицій у 
туристичну галузь Львівської облас
ті” (відповідно, Івано-Франківської 
і Закарпатської областей) опубліко
вані 2003 р. та у колективній моно
графії “Potencial turystyczny Ukrainy 
Zachodniej” (2005).

Проектні розробки лабораторії 
оприлюднювали на численних міжна
родних виставках і ярмарках. Проект
ну розробку “Транс’європейські при
родоохоронні пояси” презентували на
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Польова екскурсія у  Вододільно-Верховинські Карпати під час І  Міжнародного семінару 
“Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат” (Сколе, 2004)

Пленарне засідання ІІ Міжнародного семінару “Проблеми геоморфології і палеогеогра
фії Українських Карпат” (ЧГС, Ворохта, 2006)
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виставці Natur-Expo-96 у м. Будапешті 
(1996) та на Всесвітньому конкурсі 
‘“Яоіех” (м. Женева, Швейцарія, 1996), 
де її відзначено як цікавий проект.

Проектні розробки із сільського 
туризму й екотуризму Розточчя пред
ставляли протягом 1999-2001 рр. на 
туристичних ярмарках і екологічних 
форумах Львова, Києва, Замостя, 
Кракова і Любліна. Розробку “Роз
виток рекреаційної інфраструктури 
Яворівського НПП” демонстрували 
на Інвестиційному ярмарку у рамках 
ІІ Екологічного Форуму з питань транс
кордонного співробітництва (м. Львів, 
2002). Розробку “Оцінка туристичного 
потенціалу Карпатського регіону для 
потреб залучення інвестицій” 2003 р. 
представляли : 1) на ІІІ Інвестиційно
му ярмарку у рамках ІІІ Екологічно
го форуму з питань транскордонного 
співробітництва (м. Львів); 2) на І Ін
вестиційному туристичному ярмарку 
(м. Київ); 3) на Познанському і Лон
донському туристичних ярмарках; 4) 
на Інвестиційному туристичному яр
марку (м. Краків). Наступного року 
на Українсько-польському ярмарку 
готельного бізнесу презентували роз
робку “Оцінка туристичного потенціа
лу Львівської, Івано-Франківської і За
карпатської областей”.

З 60-х років ХХ століття і до сьо
годні на кафедрі вдосконалюють ме
тоди і способи укладання загальних 
геоморфологічних та інженерно- 
геоморфологічних карт. З теоретико- 
методичних засад геоморфологіч
ного картографування опубліковано 
навчальні посібники Я. Кравчука 
“Геоморфологічне картографування 
у науково-дослідній роботі” (1981), 
“Інженерно-геоморфологічне карто
графування” (1991), “Геоморфологіч

не картографування” (2006). Протягом 
2003-2004 рр. кафедрою виконано 
держбюджетну тему “Розробка мето
дики і легенд для геоморфологічного 
картографування території України у 
великих і середніх масштабах” (науко
вий керівник Я. Кравчук, відповідаль
ний виконавець Р. Гнатюк) на замов
лення Міносвіти і науки України.

З проблем вивчення морфодинаміки 
рельєфу і геоморфологічних процесів 
опубліковано монографію Б. Я. Го- 
лояда, Р. О. Сливки, В. М. Паневни- 
ка “Ерозійно-денудаційні процеси в 
Українських Карпатах” (1995).

У 90-ті роки ХХ століття на кафе
дрі започаткували ще один перспек
тивний науковий напрям -  еколого- 
геоморфологічний аналіз флювіальних 
систем, який згодом, після захисту
І. Ковальчуком докторської дисертації 
(1993), переріс у наукову школу еколо
гічної геоморфології. З цієї тематики 
виконували науково-дослідні роботи 
під керіництвом І. Ковальчука, які фі
нансувало Міносвіти України, зокре
ма: “Еколого-геоморфологічна оцін
ка річкових систем та їх басейнів у 
межах Західної України” (1992-1994), 
“Еколого-геоморфологічний аналіз 
проблем природокористування в між
народних транскордонних річкових 
системах та їх басейнах і обґрунтуван
ня шляхів їх вирішення” (1995-1997). 
Започатковані протягом 1997-1999 рр. 
теми і міжнародні проекти з 2000 року 
виконували на новоствореній кафедрі 
конструктивної географії і картографії. 
Вони стосувалися проблем природоко
ристування в річкових басейнах Захід
ного Бугу і Верхнього Дністра (еколо
гічний аналіз, природоохоронна оцін
ка, моніторинг тощо). Серед важливих 
публікацій з цієї тематики варто зазна-
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Геоморфологічне ядро кафедри конструктивної географії і картографії на чолі з 
проф. І. Ковальчуком (другий справа). Польові дослідження Стільського городища (2005)
чити монографію І. Ковальчука “Регіо
нальний еколого-геоморфологічний 
аналіз” (1997) і працю “Екологічна гео
морфологія” (О. Адаменко, І. Коваль
чук, Г. Рудько, 2000).

Протягом перших десятиліть ХХІ ст. 
працівники кафедри і лабораторії ви
конують держбюджетні теми з проблем 
проектування екологічної мережі та 
геопарків, збереження і використання 
геоспадщини на замовлення Міністер
ства освіти і науки під науковим керівни
цтвом Я. Кравчука і А. Богуцького: “Гео
графічні основи формування та стра
тегії впровадження екологічної мережі 
в Українських Карпатах” (2007-2009, 
відповідальний виконавець Д. Кричев- 
ська), “Концептуальні і методичні за
сади обґрунтування мережі геопарків 
в Україні” (2010-2012, відповідальний 
виконавець К. Москалюк) та “Георізно- 
манітність Верхнього і Середнього Дні
стра: структурно-просторовий аналіз, 
оцінка та використання геоспадщини”
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(2013-2015, відповідальний виконавець 
О. Томенюк).

Робочою групою експертів Львів
ської (В. Брусак, Ю. Зінько), Івано- 
Франківської, Закарпатської і Черні
вецької областей, фахівців Мінеко- 
ресурсів України та Національного 
університету “Києво-Могилянська 
академія” 2007 року розроблено схему 
екологічної мережі Українських Кар
пат національного рівня у масштабі 
1:200 000, яка є основою розроблення 
регіональних і локальних екомереж ад
міністративних областей і районів Кар
патського регіону. Працівники кафе
дри та НДЛ-51 (В. Брусак, Ю. Зінько, 
Д. Кричевська) брали активну участь у 
діяльності робочих груп з проектуван
ня елементів національної екомережі, 
зокрема, Верхньодністерського еколо
гічного коридору (2007) та Львівської 
області (2010). Результати проектних 
робіт оприлюднено в окремих статтях 
та колективній монографії “Львівська
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область: природні умови та ресурси / 
Екологічна мережа” (заг. ред. М. М. На- 
зарука, 2018).

Широке визнання здобули дослі
дження проблем палеогеографії плей
стоцену під керівництвом А. Богуць- 
кого. Вивчення крайових утворень 
материкових зледенінь, лесового по
криву, запровадження нових методів 
для вивчення віку четвертинних від
кладів і рельєфу здійснюють спільно з 
науковцями Польщі, Білорусі, Франції, 
Бельгії, Росії та інших країн.

Упродовж 1992-2007 рр. під керів

ництвом і за участю А. Богуцького ви
конували держбюджетні і госпдоговір- 
ні теми, спільні польсько-українські 
проекти. Серед них зазначимо держ
бюджетні теми Міносвіти України 
“Екологія лесів України” (1992-1994), 
“Плейстоценовий морфо- і літогенез” 
(1995-1997), “Волино-Поділля, Пе- 
редкарпаття, Волинське Полісся в ан
тропогені” (1998, з 1999 р. ввійшла як 
розділ у міжкафедральну тему). Про
тягом 2000-2002 рр. А. Богуцький ке
рував розділом у міжфакультетській 
темі “Вплив екологічного середовища

Учасники ІІМіжнародного семінару “Проблеми геоморфології і палеогеографії Україн
ських Карпат” на Чорногірському географічному стаціонарі (2006)
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Учасники міжнародного XFV українсько-польського семінару “Проблеми середньоплей- 
стоценового інтергляціалу” (Луцьк-Сокаль, 2007)

Учасники українсько-польського польового лесового семінару “Гляціал і перигляціал Укра
їнського Передкарпаття” (2011) на розрізі Кружики над Дністром (Львівська обл.)
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Палеогеографічні дослідження на палеолітичній стоянці Ванжулів (Тернопільська 
обл.), 2013. Зліва направо: проф. А. Богуцький, проф. М. Ланчонт, проф. Т. Мадейська, 
доц. О. Томенюк

на стан та збереження біотичного різ
номаніття Шацького національного 
природного парку”, а також керував 
розділом міжкафедральної теми “Гео
графічні проблеми Західного регіону 
України” (2001-2003).

Протягом 2000-2002 рр. виконано 
спільні польсько-українські проекти: 
“Палеогеографія і стратиграфія плей
стоцену Східного Передкарпаття між 
Перемишлем і Коломиєю” та “Зміни 
природного середовища регіону Кар
пат між долинами Віслоку і Верхньо
го Дністра під час неоліту і пізніших 
епох”. Серед наукових публікацій з 
цієї тематики -  монографія А. Богуць- 
кого і О. Ситника “Палеоліт Поділля. 
Великий Глибочок 1” (1998), спіль
на польсько-українська монографія 
“Lessy i Paleolit Naddniestrza Halickiego 
(Ukraina)” (2002) та ін.

Упродовж 2000-2020 рр. тематична 
спрямованість палеогеографічних до
сліджень членів кафедри (А. Богуць
кий, Р. Дмитрук, О. Томенюк, А. Яци-

шин) урізноманітнилась. Зокрема, 
розвинулись такі напрями: вивчення 
опорних розрізів антропогенових від
кладів; умови формування і будова пе- 
ригляціальної лесово-ґрунтової серії; 
дослідження льодовикового комплек
су; перигляціальні процеси і форми; 
роль тектоніки у формуванні антропо
генових відкладів; міждисциплінарні 
дослідження палеоліту; інженерно- 
геологічні дослідження загалом та ви
вітрювання ангідритів зокрема; дослі
дження голоценового етапу формуван
ня долини Дністра; вивчення річкових 
терас і літології алювію; дослідження 
долини річки Вишня; дослідження 
травертинів тощо.

За останні двадцять років палеогео
графами отримано велику кількість 
нового оригінального фактичного ма
теріалу, реалізовано значну кількість 
міжнародних і українських наукових 
грантів, підготовлено десять кандида
тів наук, опубліковано понад 500 нау
кових праць, причому більшу полови
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ну -  мовами країн Євросоюзу. Безпе
речно, є усі підстави стверджувати про 
формування палеогеографічної школи 
на географічному факультеті, робота 
якої набирає обертів.

В останнє десятиліття значним 
поштовхом до досліджень антро
погенового покриву західної части
ни України стало виконання низки 
держбюджетних тем і міжнародних 
грантів (більшою мірою польсько- 
українських), зокрема: “Paleolityczna 
ekumena strefy pery- i metakarpackiej
-  studium zmian srodowiska zachodniej 
Ukrainy i poludniowo-wschodniej Polski 
w plejstocenie i ich wplywu na pierwotne 
osadnictwo oraz szlaki migracji (na 
podstawie stanowisk lessowych i 
jaskiniowych)” (2010-2015, головний 
виконавець А. Богуцький); “Record of 
Holocene climate changes and human 
activity in alluvia o f valleys in the 
Eastern Carpathian foreland” (2011
2014, головний виконавець А. Яци- 
шин); “Wietrzenie skai anhydrytowych

i gipsowych -  geomorfologia, petrologia
i geochemia” (2013-2017, виконавці
А. Богуцький, А. Яцишин, О. Томе
нюк, А. Бермес); “Концепції еволюції 
флювіального і еолового морфоліто- 
генезу та їхнє застосування для збе
реження геоспадщини і геотуризму” 
(2017-2019, науковий керівник А. Бо
гуцький, відповідальний виконавець
О. Томенюк), а також “Czwartorz^dowa 
paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy 
Wisi^. a Morzem Czarnym w swietle 
wynikow pomiarow anizotropii 
podatnosci magnetycznej i badan 
proweniencji materiaiu detrytycznego 
pokryw lessowych” (2015-2018), 
“Adjustment of the Middle Pleistocene 
stratigraphy and the Scandinavian ice 
sheet limits in western Polesye (Polish- 
Belarusian-Ukrainian border area)” 
(2018-2021), “Sudden COLD events of 
the Last Glacial in the central part o f the 
European LOESS Belt -  in Poland and 
in the western part o f Ukraine (COLD 
LOESS)” (2018-2021), виконавцями

- i -- - *4 , t
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Учасники українсько-польського польового лесового семінару “Лесовий покрив 
Північного Причорномор’я ” (2013) на розрізі Роксолани (Одеська обл.)
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яких є А. Богуцький і О. Томенюк.
Розпочато виконання проекту “Роз

виток палеокріогенних процесів у 
плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії 
України: інженерно-геологічний, ґрун
товий, кліматичний, природоохорон
ний аспекти” (2020-2022, науковий ке
рівник А. Богуцький, відповідальний 
виконавець О. Томенюк), який фінан
сує Національниий фонд досліджень 
України (НФДУ).

Дослідження природних умов про
живання давньої людини на території 
заходу України значно поглибились 
упродовж 2010-2015 рр. у зв’язку з 
отриманням міжнародного гранту 
“Paleolityczna ekumena strefy pery- i 
metakarpackiej”, фінансованого Мі
ністерством науки і вищої школи

Польщі, під загальним керівництвом 
проф. М. Ланчонт (UMCS). Кошти 
гранту дали змогу здійснити комп
лексні дослідження багатьох опорних 
розрізів плейстоценових відкладів та 
палеолітичних стоянок, виконати сот
ні нових різнопланових природничих 
аналізів, опублікувати підсумкову ко
лективну монографію науковців Укра
їни та Польщі “Paleolityczna ekumena 
strefy pery- i metakarpatskiej / Палеолі
тична екумена пери- і метакарпатської 
зони”(972 с., 2015).

За роки незалежності України іс
тотно зріс кількісно і якісно науковий 
потенціал кафедри. У 90-ті роки ХХ
-  на початку ХХІ століття членами ка
федри і аспірантами, які, здебільшого, 
залишилися працювати на кафедрі та

Учасники VHміжнародного семінару “Проблеми геоморфології і палеогеографії Укра
їнських Карпат” (ЧГС, Ворохта, 2016)
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факультеті, захищено дві докторські 
дисертації -  І. Ковальчуком (“Еколого- 
геоморфологічний аналіз флювіальних 
систем реґіону”, 1993) і Л. Дубіс (“Еоло
вий палеоморфогенез правобережної 
частини Українського Полісся”, 2013), 
а також 28 кандидатських.

Кандидатські дисертації захистили 
Я. Хомин (“Стаціонарні дослідження 
динаміки денудаційних процесів на 
південно-західних схилах Українських 
Карпат”, 1992), М. Іваник (“Історія 
розвитку річкових долин Північної 
Камчатки”, 1993), І. Сіренко (“Вплив 
геолого-геоморфологічних умов на 
розвиток міських агломерацій на при
кладі Львова і Любліна” 1993), Л. Дубіс 
(“Структурна організація та функціо
нування річкових систем гірської час
тини басейну Тиси”, 1995), С. Кравців 
(“Геодезичний моніторинг техноген
ного рельєфу на прикладі Львівсько- 
Волинського кам’яновугільного басей
ну”, 1995), Н. Карпенко (“Аналіз рельє
фу для потреб природокористування на 
прикладі Шацького поозер’я”, 1996), 
В. Брусак (“Географічні аспекти опти- 
мізації функціонування заповідників 
на прикладі природного заповідника 
“Розточчя” і Карпатського біосферно- 
го заповідника”, 1997), П. Горішний 
(“Морфологічний аналіз рельєфу для 
інженерних потреб на прикладі Захід
ного Поділля”, 1998), М. Симоновська 
(“Динаміка ярів у басейні Дністра”, 
1999), Г. Байрак (“Інтерпретація кос
мічних та аерозображень території 
заходу України”, 2000), Р. Дмитрук 
(“Палеогеографічні умови верхньо- 
плейстоценового лесонагромадження 
Волино-Поділля на основі фауни мо
люсків”, 2001), А. Яцишин (“Геомор
фологічна будова долини Дністра у 
межах Передкарпаття”, 2001), О. Кол-

тун (“Антропогенна трансформація 
рельєфу міста Хмельницького”, 2002), 
Р. Гнатюк (“Структурний рельєф Пів
денного Розточчя”, 2002), Л. Коваль
ська (“Геоморфологія сульфатного 
карсту Прут-Дністерського межиріч
чя”, 2005), Л. Теодорович (“Природні 
умови палеоліту Північного Поділля”,
2005), Д. Кричевська (“Ландшафтно- 
екологічні засади територіально- 
функціональної організації гірських 
біосферних резерватів (на прикладі 
української частини міжнародного біо- 
сферного резервату “Східні Карпати”)”
2007), В. Шушняк (“Сучасна екзомор- 
фодинаміка Українських Флішових 
Карпат”, 2007), К. Москалюк (“Аналіз 
рельєфу Подільських Товтр для опти- 
мізації природокористування”, 2009), 
Д. Каднічанський (“Поверхні вирівню
вання Українського Передкарпаття”, 
2009), Л. Косик (“Просторово-часова 
динаміка площинного змиву в Укра
їнському Розточчі за результатами 
стаціонарних і напівстаціонарних до
сліджень”, 2010), І. Думас (“Природні 
умови Галицького Придністер’я в па
леоліті”, 2011), М. Микита (“Геомор
фологія вулканічних гір Закарпаття”, 
2011), Н. Паламарчук (“Палеогеогра
фічні умови формування коршівсько- 
го викопного ґрунтового комплексу 
Волино-Поділля (за результатами 
мікроморфологічних досліджень)”,
2011), М. Клапчук (“Динаміка геомор
фологічних процесів гірської частини 
басейну ріки Прут”, 2012), О. Томенюк 
(“Наукові ідеї Юрія Полянського та 
їхній вплив на розвиток геоморфоло
гії і палеогеографії в Україні”, 2013), 
І. Харчук (“Опорні розрізи плейстоце- 
нової лесово-ґрунтової серії Західного 
регіону України як пам’ятки природи”, 
2016), А. Ренда “Ками Волинського
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Полісся та їхнє раціональне викорис
тання”, 2019).

^ о т о д ю  на кафедрі працює 12 ви
кладачів (3 професори, 9 доцентів), 
4 працівники з навчально-допоміжного 
персоналу. При кафедрі функціонує 
навчальна лабораторія тематичного 
картографування, кафедра є науковим 
куратором Дністровського географіч
ного стаціонару у смт Єзупіль Івано- 
Франківської області.

Один із важливих напрямів популя
ризації результатів наукових досліджень 
кафедри та НДЛ-51 -  підготовка та ви
дання картографічної продукції. Пра
цівники кафедри (І. Дикий, В. Брусак, 
Р. Гнатюк та ін.) разом із працівниками 
кафедри економічної і соціальної геогра
фії протягом 1999-2000 рр. підготували 
і видали “Навчально-краєзнавчі атла
си Львівської, Тернопільської і Черні
вецької областей”. У “Національний 
атлас України” (2007) увійшов доро
бок кафедри з регіональної геоморфо
логії -  карти “Геоморфологічна будова 
(морфоструктура та морфоскульпту- 
ра) Українських Карпат” (масштаб 
1:1 000 000, автори Р. Гнатюк, Ю. Зінь
ко, Я. Кравчук) та “Геоморфологіч
не районування України” (масштаб 
1:5 000 000, серед авторів Р. Гнатюк 
і Я. Кравчук). У “Комплексний атлас 
Львова” (2012) увійшли карти, укладе
ні Я. Кравчуком, Р. Кобзяком, Ю. Зінь- 
ком, Г. Байрак, І. Сіренко. За резуль
татами розроблення Проектів органі
зації території національних парків 
Галицький та “Гуцульщина” В. Бру
сак та І. Дикий підготували і видали 
“Туристичні карти Галицького (2015) 
і Косівського (2017) районів” . Також
В. Брусак та І. Ровенчак були нау
ковими консультантами туристично- 
довідкового видання “Українські Кар

пати. Комплексний атлас автотуриста” 
(упорядник В. Грицеляк, 2016).

Упродовж останніх десятиліть ка
федра брала участь в організації і спів- 
організації міжнародних наукових 
конференцій і семінарів: “Проблеми 
географії України” (1994), “Україн
ська геоморфологія: стан і перспекти
ви” (1997), “Стаціонарні дослідження 
ерозійно-акумулятивних процесів”
(1998), “Геоморфологічні дослідження 
в Україні: минуле, сучасне, майбутнє” 
(2000, до 50-річчя кафедри), “Сучасні 
проблеми і тенденції розвитку гео
графічної науки” (2003), “Проблеми 
геоморфології і палеогеографії Україн
ських Карпат” (Сколе, 2004; Ворохта, 
2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018).

Під керівництвом професора А. Бо- 
гуцького у межах українсько-польської 
програми “Стратиграфічна кореляція 
лесів і льодовикових відкладів Украї
ни і Польщі” відбулося 20 українсько- 
польських польових семінарів з про
блем плейстоценових зледенінь на те
риторії Полісся, палеогеографії плей
стоцену Поділля і Передкарпаття, а 
також міждисциплінарних досліджень 
палеоліту. До них підготовлено і ви
дано низку збірників наукових праць 
і колективних монографій, головним 
редактором яких, здебільшого, був 
А. Богуцький. Зокрема, від 2000 р. 
опубліковано: “Glacjal i peryglacjal na 
mi^dzyrzeczu Sanu i Dniestru” (редак
тор M. Lanczont, 2000), “Lessy i paleolit 
Naddniestrza halickiego (Ukraina)” (за 
редакцією T. Madeyskiej, 2002), “Гляці- 
ал і перигляціал Волинського Полісся”: 
(відп. редактор А. Богуцький, 2005), 
“Проблеми середньоплейстоценового 
інтергляціалу” (2007), “Interdisciplinary 
studies o f the Late Pleistocene in the 
key Kolodiiv site (East Carpathian
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Foreland)”(2007), “Найдавніші леси 
Поділля і Покуття: проблеми генези, 
стратиграфії, палеогеографії” (гол. ре
дактор А. Богуцький, 2009), “Гляціал 
і перигляціал Українського Передкар
паття” (гол. редактор А. Богуцький,
2011), “Лесовий покрив Північного 
Причорномор’я” (гол. редактор А. Бо
гуцький, 2013), “Леси і палеоліт По
ділля” (гол. редактор А. Богуцький, 
2015), “Klimatyczne cykle plejstocenu 
w zapisie sekwencji osadowej Niziny 
Podlaskiej” (редактори S. Terpilowski, 
P. Mroczek, K. Lab^cka, 2018).

На кафедрі сформувались наукова 
школа Інженерної, екологічної та ре
гіональної геоморфології та науковий 
напрям Палеогеографія плейстоцену. 
Провідні напрями наукових дослід
жень, які розвивали науковці кафедри 
упродовж останніх двадцяти років:
• регіональний геоморфологічний і 

палеогеографічний аналіз (проф. 
Я. Кравчук, проф. А. Богуцький, 
проф. Л. Дубіс, доц. Я. Хомин, 
доц. Р. Гнатюк, доц. А. Яцишин, 
доц. Р. Дмитрук, доц. М. Іваник, 
доц. О. Томенюк);

• інженерна, екологічна та антропо
генна геоморфологія (проф. Я. Крав
чук, проф. І. Ковальчук, проф. Л. Ду
біс, ст. викл. Ю. Зінько, доц. В. Бру
сак, доц. П. Горішний, доц. І. Сірен- 
ко, доц. Н. Карпенко, доц. Г. Байрак, 
доц. О. Колтун);

• палеогеографія плейстоцену (проф.
А. Богуцький, доц. Р. Дмитрук, 
доц. А. Яцишин, доц. М. Іваник, 
доц. О. Томенюк);

• динаміка рельєфу та сучасних рельє- 
фотвірних процесів (проф. Я. Крав

чук, проф. І. Ковальчук, проф. Л. Ду
біс, доц. Я. Хомин, доц. В. Шушняк, 
доц. Р. Гнатюк, доц. Н. Карпенко, 
ст. викл. Ю. Зінько, доц. І. Сіренко, 
доц. В. Брусак, доц. Г. Байрак, доц. 
П. Горішний, доц. О. Колтун);

• реконструкція природних умов про
живання давньої людини (проф. 
А. Богуцький, доц. Р. Дмитрук, 
доц. О. Томенюк, доц. А. Яцишин);

• оцінка рельєфу та інших компонен
тів ландшафту для рекреаційних, 
природоохоронних та інженерних 
потреб (проф. Я. Кравчук, проф.
A. Богуцький, проф. Л. Дубіс, доц.
B. Брусак, ст. викл. Ю. Зінько, доц.
Н. Карпенко, доц. Р. Гнатюк, доц. 
П. Горішний, доц. Д. Кричевська, 
доц. О. Томенюк, доц. А. Яцишин, 
доц. Р. Дмитрук, ст. викл. С. Благо- 
дир, інж. О. Шевчук);

• просторове планування та проекту
вання природно-заповідних терито
рій і екомереж (проф. Я. Кравчук, 
доц. В. Брусак, ст. викл. Ю. Зінько, 
доц. Д. Кричевська);

• геоспадщина, геотуризм і геоосвіта 
(проф. Я. Кравчук, ст. викл. Ю. Зінь
ко, інж. О. Шевчук доц. В. Брусак, 
проф. Л. Дубіс, проф. А. Богуцький, 
доц. Г. Байрак, доц. Р. Гнатюк, доц. 
М. Іваник);

• використання матеріалів ГІС-ДДЗ 
для вивчення рельєфу, природо
користування та рельєфотвірних 
процесів (доц. Г. Байрак);

• сучасний та давній еоловий морфо- 
генез (проф. Л. Дубіс);

• історико-географічні дослідження 
(проф. Я. Кравчук, доц. І. Сіренко, 
доц. О. Колтун, доц. О. Томенюк).
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ПЕРСОНАЛІЇ

ДУБІС 
ЛІДІЯ ФРАНЦІВНА

(м. Болехів 
Івано-Франківської області)

Доктор географічних наук (2013), до
цент (2001), з 2014 року -  професор ка
федри геоморфології і палеогеографії, а 
з 2019 року -  в. о. завідувача цієї ж кафед
ри. З відзнакою закінчила географічний 
факультет Львівського державного уні
верситету імені Івана Франка (1989). 
Працювала інженером (1989-1990), 
молодшим науковим співробітником 
(1990-1991) науково-дослідної лабо
раторії інженерно-геоморфологічних 
досліджень, асистентом (1995-1999), 
доцентом (1999-2000) кафедри гео
морфології і палеогеографії, доцентом 
(2000-2008) кафедри конструктивної 
географії і картографії Львівського на
ціонального університету імені Івана 
Франка, старшим науковим співробіт
ником (2008-2009, 2012-2013) НДЛ 
ландшафтної екології та аерокосміч

ного моніторингу навколишнього се
редовища географічного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, з 2014 р. і до
нині професор кафедри геоморфології і 
палеогеографії географічного факуль
тету Львівського національного універ
ситету імені Івана Франка.

Упродовж 1991-1994 рр. навчалась 
в аспірантурі кафедри геоморфоло
гії Львівського державного універ
ситету імені Івана Франка, протягом 
2009-2012 рр. -  у докторантурі кафед
ри землезнавства та геоморфології 
географічного факультету Київського 
національного університету імені Та
раса Шевченка. Тема кандидатської 
дисертації “Структурна організація та 
функціонування річкових систем гір
ської частини басейну Тиси” (1995), 
докторської -  “Еоловий палеоморфо- 
генез правобережної частини Україн
ського Полісся” (2013). Нострифікува- 
ла диплом доктора географічних наук у 
Варшавському університеті, Республіка 
Польща (2014).

Додаткові звання, членство у  спеціа
лізованих радах, наукових товариствах, 
редколегіях наукових журналів: член 
спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.08 
Львівського національного університе
ту імені Івана Франка, протягом 1999
2002, 2006-2008 рр. -  учений секретар 
спеціалізованої Вченої ради. Член Укра
їнського географічного товариства та 
Stowarzyszenia Geomorfologow Polski, 
академік Академії наук вищої школи 
України, член редколегії іноземних нау
кових періодичних журналів “Roczniki 
Bieszczadzkie”, “Pr^dnik”, заступник 
відповідального редактора збірника нау
кових праць “Проблеми геоморфології
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і палеогеографії Українських Карпат та 
прилеглих територій”, член редколегії 
українського фахового журналу “Фізич
на географія і геоморфологія”.

Стажувалась у Варшавському (2000,
2001), Яґеллонському (2002) універси
тетах, Люблінському католицькому уні
верситеті Яна Павла ІІ (2019); 2001 р. 
отримала стипендію Уряду Польщі 
для виконання наукової роботи у Вар
шавському університеті з проблем до
слідження еолових процесів; 2002 р.
-  стипендіат фундації Королеви Ядвіґи 
Яґеллонського університету (Краків, 
Польща). Брала участь у міжнародних 
конференціях та експедиціях з проблем 
дослідження опустелювання території 
Північної Африки (Єгипет, 2001-2002; 
Туніс, 2003-2004; Греція, 2004; Марок
ко, 2001, 2006, 2014); провела низку 
міжнародних українсько-польських по
льових семінарів з проблем досліджен
ня еолових, флювiальних геоморфоло
гічних процесів, давнього льодовиково
го рельєфу Українських Карпат.

Сфера наукових інтересів: сучасний 
і давній еоловий морфогенез; флюві- 
альні процеси; рельєф і просторове 
планування; розвиток прикордонних 
територій; геотуризм.

Науковий керівник підготовки канди
датських дисертацій аспірантів М. Ми- 
сака, Н. Рибака, Н. Соловей.

Перелік курсів, які викладає: Динамі
ка рельєфу; Прикладна геоморфологія; 
Динамічна геоморфологія; Актуальні 
проблеми геоморфології і палеогеогра
фії; Методологія та організація науко
вих досліджень.

Автор понад 120-ти опублікованих 
наукових праць, в тім числі 7-ми моно
графій у співавторстві. Вибрані публі
кації: “Екологічний туризм на природо
охоронних територіях Закарпатської об

ласті” (монографія, співавтори: Н. Габ- 
чак, А. Мельник, Н. Чир, 2018), “The 
corrosion residual forms, yardangs, as an 
indicator of the rate o f deflation” (співав
тор M. Dluzewski, 2002); “Hydrografia 
doliny gornego Dniestru / Z biegiem 
Dniestru” (розділ колективної моно
графії; співавтор І. Ковальчук, 2007), 
“Extorted forms o f Aeolian accumulation 
in the Coude du Dra region” (співавтори: 
E. Mycielska-Dowgiallo, M. Dluzewski,
2008), “Natural and anthropogenic fagtors 
of the development of Erg Chebbi” (роз
діл колективної монографії; спіавто- 
ри: A. Barczuk, M. Drnewski, 2008), 
“Науково-методичні засади досліджен
ня еолового морфогенезу правобереж
ної частини Українського Полісся” 
(2009), “Літологічні особливості від
кладів реліктових дюн Малого Поліс
ся” (2010), “Еоловий палеоморфогенез: 
основні положення, проблеми та перс
пективи дослідження” (2011), “Палео
географічні умови розвитку еолових 
процесів та утворення дюн правобереж
ної частини Українського Полісся на
прикінці пізнього плейстоцену” (2012), 
“Проектований міжнародний геопарк 
“Полісся” (Україна-Польща-Білорусь) 
як форма збереження георізноманіт- 
ності і популяризації геоспадщини ТБР 
“Західне Полісся” (співавтори: O. Шев
чук, С. Логин, 2018), “Soil Respiration 
in the Profiles o f Forest Soils in Inland 
Dunes” (співавтор Z. Fischer, 2019), 
“Rural green tourism brand in Ukraine: 
analysis o f development and functioning 
stages” (співавтори: М. Malska,
M. Malskyi, Yu. Zinko, 2019), “Rrzezba 
i wspolczesne procesy morfogenetyczne 
wysokogorskiego masywu Swidowca 
(Karpaty Wschodnie, Ukraina)” (співавто
ри: P. Klapyta, K. Krzemien, E. Gorczyca, 
P. Kr^z, 2020).
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КРАВЧУК 
ЯРОСЛАВ СОФРОНОВИЧ

(13.12.1937р. н., с. Кустин 
Рівненського району 
Рівненської області)

Кандидат географічних наук (1971); 
вчені звання: старший науковий спів
робітник (1974), доцент (1978), про
фесор (1991). Закінчив географічний 
факультет Львівського державного уні
верситету (1958). Працював учителем 
географії Щирецької СШ (1958-1961), 
інженером, керівником груп в експеди
ціях, що вивчали ґрунтовий покрив та 
сучасні екзогенні процеси в Казахстані, 
на Алтаї і в Карпатах (1961-1971).

Як керівник науково-дослідного сек
тору університету (1971-1974) нагоро
джений нагрудним значком Міністер
ства вищої освіти СРСР “За відмінні 
успіхи в роботі”. Завідувач кафедри 
геоморфології (1976-1987, 1990-2019), 
декан географічного факультету (1984
2002). Відмінник народної освіти Украї
ни (1984). Член Вченої ради універ
ситету (1972-2003), член Вченої ради

Українського географічного товариства 
упродовж 80-90-х років ХХ ст.

Упродовж 2000-2001 рр. -  профе
сор надзвичайний Університету Марії 
Кюрі-Склодовської у Любліні (РП). 
Президент благодійної організації 
“Громадський еколого-географічний 
фонд”, член спеціалізованої ради з за
хисту кандидатських дисертацій, член- 
кореспондент Української екологічної 
академії наук.

Багаторічний член редакційної колегії 
“Вісника Львівського університету. Серія 
географічна”; член редколегій журналів 
’Геодинаміка” і міжнародного “Studia 
geomorphologica Carpatho-Balcanica” з 
2002; заступник голови редакційної ко
легії наукового збірника “Проблеми гео
морфології і палеогеографії Українських 
Карпат і прилеглих територій”; голова ре
дакційної колегії опублікованих упродовж 
1999-2000 рр. навчально-краєзнавчих ат
ласів Львівської, Тернопільської і Черні
вецької областей.

З 2002 р. -  Заслужений професор 
Львівського національного універси
тету імені Івана Франка. Член Науко
вого товариства імені Шевченка з 1995 
року. Почесний член Українського гео
графічного товариства (2004). Також
2004 р. нагороджений медаллю Пре
зидента м. Любліна (РП) “За заслуги у 
сприянні розвитку науки і освіти”.

Присвоєно почесне звання “Заслуже
ний працівник освіти України” (2009). 
Отримав сертифікат про занесення до 
видання “Золотий фонд нації, науково- 
освітній потенціал України” (2019).

Науковий керівник науково-дослідної 
лабораторії інженерно-геоморфологіч
них досліджень (НДЛ-51, з 2000 р. -  
інженерно-географічних, природоохо
ронних і туристичних досліджень). За 
час роботи на кафедрі під керівництвом
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Я. Кравчука виконано 19 держбюд- 
жетних тем, а також 33 госпдоговірні 
науково-дослідні теми.

Сфера наукових інтересів: гео
морфологічний аналіз рельєфу Укра
їнських Карпат; геоморфологічне та 
інженерно-геоморфологічне карто
графування; стаціонарні дослідження 
сучасних рельєфоутворювальних про
цесів; ґрунтово-ерозійні дослідження 
південних регіонів України; проблеми 
природно-заповідної справи; інженер
на, рекреаційна та природоохоронна 
оцінка рельєфу; географічна, геомор
фологічна та екологічна освіта тощо.

Перелік курсів, які викладає: Загальна 
геоморфологія; Геоморфологічне карто
графування; Землелогія; Магістерський 
семінар. Розробив і викладав курси: Ре
льєф України; Геолого-геоморфологічні 
туристичні об’єкти; Визначні пам’ятки 
природи Землі.

Автор і співавтор 17-ти монографій, 
чотирьох навчальних посібників, понад 
300 статей. Опублікував серію праць з 
проблем інженерно-геоморфологічної 
оцінки сучасних екзогенних процесів, 
структурної та природоохоронної гео
морфології, історії географічних дослід
жень.

Під його керівництвом підготували і 
захистили дисертаційні роботи Я. Хо
мин, Л. Дубіс, В. Брусак, П. Горішний, 
Г. Байрак, Р. Гнатюк, О. Колтун, Л. Ко
вальська, Л. Косик, М. Клапчук.

Як завідувач кафедри і декан факульте
ту брав участь в організації міжнародних 
і всеукраїнських конференцій і семінарів. 
Кафедра геоморфології у 1980 р. була од
ним зі співорганізаторів (провідна уста
нова -  Інститут геологічних наук УРСР) 
VI Всесоюзної наради з проблем кра
йових утворень материкових зледенінь 
(Львів-Шацький біолого-географічний

стаціонар). Польовими екскурсіями охо
пили Передкарпаття, Волинську височи
ну і Волинське Полісся.

Став засновником нової наукової шко
ли -  Інженерної геоморфології. Після 
проголошення незалежності України 
значно активізувалася науково-дослідна 
робота. Опубліковано перший в Украї
ні навчальний посібник “Інженерно- 
геоморфологічне картографування”
(1991), монографію Г. Рудька і Я. Крав
чука “Інженерно-геоморфологічний 
аналіз Карпатського регіону Украї
ни” (2002).

Започаткував видання монографічних 
робіт у серії “Рельєф України”. Опублі
ковано працю “Геоморфологія Передкар
паття” (1999), монографію Р. Сливки “Гео
морфологія Вододільно-Верховинських 
Карпат” (2001), монографії Я. Кравчу
ка “Геоморфологія Скибових Карпат” 
(2005), “Геоморфологія Полонинсько- 
Чорногірських Карпат” (2008), “Рельєф 
Вулканічного пасма Українських Карпат” 
(співавтор Я. Хомин, 2011), “Рельєф Со- 
лотвинської улоговини Українських Кар
пат” (співавтор В. Чалик, 2015).

Організатор і співорганізатор міжна
родних конференцій на базі географіч
ного факультету “Проблеми географії 
України” (1994), “Українська геомор
фологія: стан і перспективи” (1997), 
“Стаціонарні дослідження ерозійно- 
акумулятивних процесів” (1998), “Гео
морфологічні дослідження в Україні: 
минуле, сучасне, майбутнє (до 50-річчя 
кафедри геоморфології, 2000). “Сучасні 
проблеми і тенденції розвитку геогра
фічної науки” (до 120-річчя географії у 
Львівському університеті, 2003).

Започатковано міжнародні семінари 
“Проблеми геоморфології і палеогео
графії Українських Карпат”, а також 
публікацію наукового збірника “Про
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блеми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих терито
рій” (2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016,
2017, 2018, 2019), який 2015 р. отримав 
свідоцтво про державну реєстрацію, а 
2017 р. його визнано фаховим.

Упродовж 1984-2002 рр. працював 
на посаді декана географічного факуль
тету. За цей період відбулися докорінні 
зміни у структурі факультету, активіза
ція наукових досліджень, реорганізація 
навчального процесу, зростання посад 
викладацькогоінавчально-допоміжного 
персоналу та кількості студентів. Про
тягом 1985/1986 навчального року по
вернули для прийому академічну третю 
групу студентів, 1986/1987 н. р. -  за
рахували четверту групу студентів з 
африканських країн і Кампучії. За зго
дою Міністерства освіти і Міністерства

БОГУЦЬКИЙ 
АНДРІЙ БОНІФАТІЙОВИЧ

(04.10.1938 р. н., м. Берестечко 
Волинської області)

вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР 1989 р. на спеціальність “Геогра
фія” збільшили прийом на 50 студентів, 
що дало змогу збільшити кількість ви
кладачів і створити нові кафедри.

За ініціативою Я. Кравчука за час 
роботи на посаді декана відкрито нові 
спеціальності: менеджмент природо
охоронної діяльності і менеджмент 
туризму (1996), екологія і охорона до
вкілля (1999); п ’ять кафедр: раціональ
ного використання природних ресурсів 
і охорони природи (1988), географії 
України (1990), політичної географії і 
країнознавства (1992, яка згодом уві
йшла у структуру факультету міжна
родних відносин), ґрунтознавства і гео
графії ґрунтів (1993), конструктивної 
географії і картографії (2000). Сприяв 
відкриттю кафедри туризму (2003).

Закінчив геологічний факультет 
Львівського університету (1960), 
працював в Інституті геології і гео
хімії горючих копалин АН УРСР 
(1960-1969). Кандидат геолого- 
мінералогічних наук з 1968 р. Тема 
дисертації “Генетические типьі 
четвертичньїх (антропогенових)
отложений юго-западной окраиньї 
Русской платформи и их инженерно- 
геологическая характеристика” . Про
тягом 1969-1988 рр. працював на по
саді доцента Львівського політехніч
ного інституту; 1988-2000 рр. -  доцент 
кафедри геоморфології Львівського 
університету; з 2000 р. -  професор ка
федри геоморфології і палеогеографії. 
Тісно співпрацює з науковцями Поль
щі, Білорусі, Литви, Франції, Бельгії, 
Росії та ін. Під його керівництвом 
підготували і захистили дисертаційні 
роботи Р. Дмитрук (2001), А. Яцишин
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(2001), Л. Теодорович (2005), М. Ми
кита (2011), Н. Паламарчук (2011), 
І. Думас (2011), О. Томенюк (2013), 
І. Харчук (2016), А. Ренда (2019); ди
сертаційна робота Т. Новака в процесі 
захисту.

Науковий керівник таких держбюд- 
жетних тем і грантів: “Концептуаль
ні і методичні засади обґрунтування 
мережі геопарків в Україні” (2010
2012, співкерівник Я. Кравчук), 
“Георізноманітність Верхнього і Се
реднього Придністер’я: структурно- 
просторовий аналіз, оцінка та вико
ристання геоспадщини” (2013-2015, 
співкерівник Я. Кравчук), “Концепції 
еволюції флювіального і еолового 
морфолітогенезу та їхнє застосування 
для збереження геоспадщини і гео- 
туризму” (2017-2019); 2020.02/0165 
“Розвиток палеокріогенних процесів 
у плейстоценовій лесово-ґрунтовій 
серії України: інженерно-геологічний, 
ґрунтовий, кліматичний, природоохо
ронний аспекти” (2020-2022). Відпові
дальний виконавець низки міжнарод
них грантів, у тім числі: “Paleolityczna 
ekumena strefy pery- i metakarpackiej
-  studium zmian srodowiska zachodniej 
Ukrainy i poludniowo-wschodniej 
Polski w plejstocenie i ich wplywu 
na pierwotne osadnictwo oraz szlaki 
migracji (na podstawie stanowisk 
lessowych i jaskiniowych)” (2010
2015); “Wietrzenie skal anhydrytowych 
i gipsowych -  geomorfologia, 
petrologia i geochemia” (2013-2017); 
“Czwartorz^dowa paleocyrkulacja 
atmosferyczna miedzy Wisl^. a Morzem 
Czarnym w swietle wynikow pomiarow 
anizotropii podatnosci magnetycznej 
i badan proweniencji materialu 
detrytycznego pokryw lessowych” 
(2015-2017); “Adjustment o f the

Middle Pleistocene stratigraphy and the 
Scandinavian ice sheet limits in western 
Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian 
border area)” (2018-2021); “Sudden 
COLD events o f the Last Glacial in the 
central part of the European LOESS Belt
-  in Poland and in the western part o f 
Ukraine (COLD LOESS)” (2018-2021) 
та ін.

Додаткові посади: головний ре
дактор “Вісника Львівського універ
ситету. Серія географічна”; науковий 
керівник гранту Н ф Д у 2020.02/0165; 
експерт Наукової ради МОН України 
(секція 22 “Науки про Землю”); екс
перт Національного фонду дослід
жень України, член науково-технічної 
ради Національного природного пар
ку “Дністровський каньйон”.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: присвоєно почесне 
звання “Заслужений діяч науки і тех
ніки України”, “Заслужений професор 
Львівського національного універ
ситету імені Івана Франка”, Почес
ний член Українського геогрaфічного 
товариства, нагороджений медаллю 
Президента міста Любліна (РП) за 
заслуги у сприянні розвитку науки 
й освіти, Почесний професор Уні
верситету Марії Кюрі-Склодовської 
(м. Люблін, РП), закордонний член 
Польської академії наук і мистецтв 
(PAU); присвоєно почесне звання 
“Заслужений для польської геоло
гії”, член редколегій наукових видань 
“Annales UMCS. Sectio B”, “Studia 
geomorphologica Carpato-Balcanica”, 
“Acta Geographica Lodziensia”, “Проб
леми геоморфології і палеогеографії 
Українських Карпат і прилеглих тери
торій”. Неодноразово відзначений по
чесними грамотами і подяками голо
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ви Львівської обласної ради, міського 
голови Львова, ректора Львівського 
національного університету імені 
Івана Франка, а також географічного 
факультету, зокрема, як найкращий 
науковий керівник аспірантів.

Сфера наукових інтересів: страти
графія плейстоценових відкладів; па
леогеографічні та палеогеоморфоло- 
гічні реконструкції території Волино- 
Поділля, Полісся і Передкарпаття; 
плейстоценовий перигляціальний 
морфолітогенез; палеоекологія лесо- 
вих покривів; кореляція подій плей
стоцену; природнича зумовленість 
палеокультур; геотуристичні об’єкти 
заходу України; форми звітрювання 
гіпсів та ангідритів; геоекологічні 
проблеми басейну Західного Бугу та 
міських поселень тощо.

Професор А. Богуцький регулярно 
організовує польові міжнародні се
мінари у межах українсько-польської 
програми “Стратиграфічна кореляція 
лесів і льодовикових відкладів Украї
ни і Польщі” . Загалом ним проведено 
20 таких семінарів, під його редак
цією підготовлено і видано до них 
9 колективних монографій.

Перелік курсів, які викладає: Геоло
гія загальна та історична; Палеогео
графія плейстоцену; Вчення про пе- 
ригляціальну зону; Палеогеографія.

Автор понад 650 наукових праць, 
у тім числі 12 монографій (у співав
торстві): “Палеоліт Поділля: Великий 
Глибочок I” (1998, співавтор О. Сит
ник), “Антропогеновьіе отложения 
Украиньї” (1986, у співавторстві), 
“Paleolityczna ekumena strefy pery- i 
metakarpackiej” (2015, у співавтор
стві), “Roztocze: przyroda i czlowiek”

(2015, у співавторстві), “Львівська 
область: природні умови та ресурси 
(2018, у співавторстві) і шести на
вчальних посібників. Вибрані статті: 
“Антропогеновьіе покровньїе отло
жения Вольїно-Подолии” (1986), 
“Zarys stratygrafii plejstocenu Polesia 
Wolynskiego (NW Ukraina)” (2005, 
у співавторстві), “Correlation of 
Pleistocene deposits in the area between 
the Baltic and Black Sea, Central Europe” 
(2006, у співавторстві), “Loess- 
paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): 
Chronology based on complementary 
and parallel dating (TL, OSL), and 
litho-pedosedimentary analyses”
(2013, у співавторстві), “Stratigraphic 
position and natural environment o f the 
oldest Middle Palaeolithic in central 
Podolia, Ukraine: New data from the 
Velykyi Glybochok site” (2014, у спів
авторстві), “Magnetostratigraphy o f 
the loess-palaeosol key Palaeolithic 
section at Korolevo (Transcarpathia, 
W Ukraine)” (2016, у співавторстві), 
“Розріз Солонське і перспективи 
пізнання поверхні Лоєвої” (2016, у 
співавторстві), “Fluctuations o f the 
Fennoscandian Ice Sheet recorded in the 
anisotropy o f magnetic susceptibility o f 
periglacial loess from Ukraine” (2019, у 
співавторстві), “Main problems o f the 
research on the Palaeolithic o f Halych- 
Dnister region (Ukraine)” (2020, у 
співавторстві), “Possible sources and 
transport pathways o f loess deposited 
in Poland and Ukraine from detrital 
zircon U-Pb age spectra” (2020, у спів
авторстві), “Unique Hydration Caves 
and Recommended Photogrammetric 
Methods for Their Documentation” 
(2020, у співавторстві).
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ІВАНИК 
МИРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ

(19.10.1960р. н., с. Мігово 
Старосамбірського району 

Львівської області)
Закінчив географічний факультет 

Львівського університету (1983), ас
пірантуру Московського університету
(1992). Кандидат географічних наук 
з 1993 р. Тема дисертації “Історія 
розвитку річкових долин Північної 
Камчатки” . Упродовж 1983-1992 рр.
-  геолог, старший геолог, начальник 
партії Північно-Камчатської геолого
розвідувальної експедиції, з 1992р. -  на
уковий співробітник НДЛ-51, з 1995 р.
-  доцент кафедри геоморфології і па
леогеографії.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: член Українського 
геогрaфічного товариства.

Нагороджений Грамотою ректора 
“За багаторічну сумлінну працю і ва
гомі здобутки у науково-педагогічній 
діяльності” (2020).

Сфера наукових інтересів: регіо
нальна палеогеографія, зокрема істо
рія розвитку річкової мережі; плейсто
ценові зледеніння Північної Камчатки; 
геоморфологія Українських Карпат; 
геотуризм.

Перелік курсів, які викладає: Ево
люційна географія; Геоморфологічне 
і палеогеографічне картографування. 
Викладав курси: Неотектоніка; Палео- 
геоморфологія; Палеогеографія; По
шукова геоморфологія; Палеогеогра
фічні основи пошуків родовищ корис
них копалин.

Автор навчального посібника “Па- 
леогеоморфологія” (2011, співавтор 
І. Сіренко) та понад 60-ти наукових і 
навчально-методичних праць, зокре
ма: “Стратиграфия четвертичньїх отло- 
жений Пенжинского и Парапольского 
прогибов (Корякское нагорье)” (1989), 
“Програма та лабораторні роботи з кур
су “Геоморфологія”” (1996, співавтор
І. Ковальчук), “Колебания уровня моря 
и их отражение в строении речньїх 
долин Северной Камчатки” (1997), 
“Методичні аспекти проведення гео
морфологічної навчальної практики на 
Дністровському географічному стаціо
нарі” (співавтори: Я. Кравчук, Н. Кар
пенко, 2004), “Морфоструктурний 
аналіз Зовнішніх (Скибових) Карпат” 
(співавтор Я. Кравчук, 2004); “Стан та 
перспективи розвитку природоохорон
них територій в українській частині 
басейну р. Сян” (співавтор В. Шушняк,
2006), “Структурно-геоморфологічний 
аналіз Мармароського кристалічного 
масиву в Українських Карпатах” (спі
вавтор Я. Кравчук, 2008), “Зледенін
ня Північної Камчатки і його вплив 
на розвиток річкової мережі” (2012), 
“Геоморфологічний розділ навчаль
ної комплексної фізико-економіко-
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географічної практики для студентів довкілля та шляхи сталого розвитку” 
географічного факультету” (співавто- (співавтори: Ю. Зінько, М. Мальська, 
ри: Я. Кравчук, Н. Карпенко, 2012), С. Благодир, 2014), “Інвентаризація 
“Загальні риси рельєфу Мармароських та оцінка об’єктів геоморфологічної 
і Пенінських стрімчаків Українських спадщини Придністерського Поділля 
Карпат та їхнє місце в системі геомор- для потреб геоохорони і геотуризму” 
фологічної регіоналізації” (співавто- (співавтор Ю. Зінько, 2016), “Пропо
ри: Я. Кравчук, Р. Гнатюк, Я. Хомин, нований закордонний навчальний гео-
2013), “Геотуристична атракційність туристичний маршрут для студентів 
геооб’єктів Львівської області” (спі- географічного факультету спеціаліза- 
вавтор Оксана Шевчук, 2013), “Туризм ції “Геоморологія”” (2018). 
у Карпатському регіоні: загрози для
ООО0О0ООО00О0ООО00ООООО0О0ООО00О0ООО00ОООО00О0ООО00О0ООО0ОООО

ГНАТЮК 
РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

(21.07.1962 р. н., с Козино 
Галицького району 

Івано-Франківської області)

Закінчив географічний факультет 
Львівського університету з відзнакою 
1984 р. Цього ж року за кращу студент
ську наукову роботу у галузі природни
чих наук отримав Золоту медаль НАН 
України. Протягом 1984-2003 рр. -  спів

робітник науково-дослідного сектору 
географічного факультету Львівсько
го університету. Працював інженером 
(1984-1988), у тім числі в лабораторії 
ґрунтово-географічних досліджень 
(НДЛ-50) НДЧ університету, молод
шим науковим співробітником лабо
раторії інженерно-геоморфологічних 
досліджень (НДЛ-51) 1988 р. і про
тягом 1991-1993 рр., науковим 
співробітником (1993-2003) цієї ж 
науково-дослідної лабораторії. Упро
довж 1988-1991 рр. -  аспірант Інсти
туту геологічних наук Академії наук 
Української РСР (нині НАН України, 
м. Київ).

З 2003 р. -  кандидат географічних 
наук. Тема кандидатської дисертації 
“Структурний рельєф Південного Роз
точчя”. З 2003 року -  доцент кафедри 
геоморфології і палеогеографії Львів
ського національного університету.

Додаткові звання, членство в науко
вих товариствах, редколегіях наукових 
журналів: член Українського геогра
фічного товариства.

Сфера наукових інтересів: регіо
нальна (Українські Карпати, Передкар- 
паття, Волино-Поділля), структурна та 
флювіальна геоморфологія; страти
графія та палеогеографія плейстоцену
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України, оцінка, збереження та вико
ристання геоспадщини; геоморфоло
гічне картографування.

Перелік курсів, які викладає: Струк
турна геоморфологія; Палеогеографія 
України; Флювіальний морфогенез; 
Кліматична геоморфологія.

Автор і співавтор понад 80-ти нау
кових і навчально-методичних праць, у 
тім числі п’яти монографій: “Roztocze 
(srodowisko przyrodnicze) / Roztocze 
Rawskie. Roztocze Janowskie” (спів
автор розділів J. Buraczynski, 2002), 
“Геоекологічне моделювання стану 
пам’яток природи та історії” (у спів
авторстві, 2011), “Національний при
родний парк “Гуцульщина”” (у спів
авторстві, 2013), “Roztocze przyzoda 
i czlowiek” (у співавторстві, 2015), 
“Біосферний резерват “Розточчя”” 
(у співавторстві, 2015); навчального 
і навчально-методичного посібника; 
близько 60-ти наукових статей. Вибрані 
статті: “Підходи до природоохоронної 
паспортизації скельних утворень По
ділля” (співавтори: Ю. Зінько, О. Ш ев
чук, 2003), “Загальне геоморфологічне 
районування території України” (у спів
авторстві, 2004), “Генетична класи
фікація елементів рельєфу території 
України для потреб великомасштаб
ного геоморфологічного картографу
вання” (2006), “Десять позицій за річ
кове походження верхніх (супіщано- 
суглинистих) горизонтів плейстоцено- 
вих терас Українського Передкарпаття 
та Середнього Придністер’я” (2010), 
“Розріз верхньоплейстоценового 
ґрунтово-лесового покриву в районі 
палеолітичної стоянки Межигірці 1 
(Галицьке Придністер’я)” (2011), “Па
леоліт і мезоліт Львівського Розточчя 
та суміжних територій” (співавтори: 
Л. Мацкевий, Г. Панахид, 2012), “Ще

раз про покривні ґрунтово-лесові тов
щі на терасах Передкарпаття та По
дільського Придністер’я та алювіаль
не походження лесів” (2012), “Опис 
геосайтів (українська частина) // Гео- 
туристичний путівник по шляху “Гео- 
Карпати” Кросно -  Борислав -  Ярем- 
че” (2013), “Тераси нижнього Серету: 
проблеми та перспективи вивчення 
(перша стаття)” (2014), “Геолого- 
геоморфологічна будова та цінні при
родні об’єкти природного заповідни
ка “Горгани”” (співавтор В. Брусак,
2014), “Стан вивчення плейстоцено- 
вих терас Середнього Придністер’я” 
(2014), “Геоморфосайти як складова 
частина українсько-польського геоту- 
ристичного шляху “Гео-Карпати”” (у 
співавторстві, 2014), “Низькі тераси 
долини Стиру в середній частині Во
линської височини” (співавтор Т. Но
вак, 2016), “Рельєф української час
тини Мармароського регіону Східних 
Карпат” (у співавторстві, 2016), “Оцін
ка георізноманітності геоморфологіч
них районів Верхнього і Середнього 
Придністер’я” (у співавторстві, 2016), 
“Тераси нижнього Серету: проблеми 
та перспективи вивчення (друга стат
тя)” (2016), “Geotourist potential o f rock 
geomorphosites as integral part o f Geo- 
Karpaty Ukrainian-polish geotouristic 
route” (у співавторстві, 2017), “Су
часні морфодинамічні процеси в 
межах комплексної пам’ятки природи 
“Стільська” (у співавторстві, 2017), 
“Десять позицій за річкове походжен
ня верхніх (супіщано-суглинистих) го
ризонтів плейстоценових терас Укра
їнського Передкарпаття та Середньо
го Придністер’я (частина 4)” (2017), 
“Нове нижньопалеолітичне місце
знаходження Східниця ІІ у північно- 
східній частині Бескидів (попередні
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результати дослідження)” (у співав
торстві, 2018), “Солонський розріз і 
перспективи вивчення плейстоцену 
передгір’я Карпат” (співавтор І. Па- 
піш, 2019), “Наслідки розвитку небез
печних морфодинамічних процесів в

межах комплексної пам’ятки природи 
“Стільська”” (у співавторстві, 2019), 
“Менеджмент-план охорони і популя
ризації геоспадщини Природного за
повідника “Медобори”” (у співавтор
стві, 2019).

<ххххххх><хххххх><х><хххххххххх><ххххххххххххххххххх><х><хххххххххх>

г о р іш н и й  
п а в л о  Ми х а й л о в и ч

(25.05.1966р. н., м. Львів)

Закінчив географічний факультет 
Львівського університету (1991), ас
пірантуру (1996). Кандидат геогра
фічних наук з 1998 р. Тема дисерта
ції “Морфологічний аналіз рельєфу 
для інженерних потреб (на прикладі 
Західного Поділля)” . Працював інже
нером НДЛ-51 кафедри геоморфоло
гії (1991-1993), молодшим науковим 
співробітником (1997-1999), асис
тентом (2000-2001), з 2001 р. -  до

цент кафедри геоморфології і палео
географії.

Додаткові посади: науковий се
кретар кафедри геоморфології і па
леогеографії.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: член Українського 
геогрaфічного товариства, секретар 
наукового збірника “Проблеми гео
морфології і палеогеографії Україн
ських Карпат і прилеглих територій” 
(2004-2018).

Сфера наукових інтересів: морфо
логічний аналіз рельєфу (морфогра- 
фія і морфометрія рельєфу, морфоло
гічне картографування); інженерна 
геоморфологія (антропогенний ре
льєф і його динаміка, аналіз рельєфу 
для потреб рекреації, сільського гос
подарства, містобудування).

Перелік курсів, які читає: Геомор
фологічне прогнозування; Інженерна 
геоморфологія; Ерозійні процеси.

Автор  понад 40 праць, зокрема: 
“Завдання та методичні рекомендації 
до лабораторних робіт з курсу “Гео
морфологія”” (співавтор Г. Чупило,
2004), “Методичні вказівки до кур
су “Морфологічний аналіз”” (2004), 
“Рекреаційна оцінка рельєфу (мето
дичні вказівки)” (співавтори: Н. Кар
пенко, Ю. Зінько, 2005); “Практикум 
з курсу “Геоморфологія”” (співавто-
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ри: Г. Байрак, Р. Гнатюк, Я. Хомин, ня проблеми” (2009), “Морфологія 
2015), “Морфологічна класифікація кар’єрних техноформ (на прикладі 
елементів і форм як основа для ін- Львівської області)” (2010), “Рельєф- 
женерної оцінки рельєфу” (1998), ні ситуації i планувальні структури 
“До аналізу елементної структури населених пунктів Розточчя” (спів- 
морфології рельєфу” (2001), “Кла- автор М. Крет, 2013), “Геоморфо- 
сифікація основних морфометрич- логічне картографування кар’єрів” 
них показників елементів і форм (2016), “Морфологічний аналіз ре- 
рельєфу” (2003), “Історія і сучасний льєфу Бережанського Опілля” (2017), 
стан дослідження морфології рельє- “The modern morphodynamics in the 
фу” (2005), “Морфологічна склад- quarries o f Lviv and its suburbs” (спів
ність рельєфу: підходи до вирішен- автор М. Галайко, 2019).

<><ХХХХХХ><Х><ХХХХХХХХХ><><ХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХ><><Х><ХХХХХХХХХ><><ХХХХХ><>

БАЙРАК 
ГАЛИНА РОСТИСЛАВІВНА

(1.1.1968р. н., м. Чортків 
Тернопільської області)

Закінчила географічний факультет 
(1989) і аспірантуру (1999) Львівсько
го університету. Кандидат географіч
них наук з 2000 р. Тема дисертації 
“Інтерпретація космічних та аерофо- 
тозображень території заходу України

при інженерно-геоморфологічних до
слідженнях” . Упродовж 1989-1996 рр. 
інженер, молодший науковий спів
робітник, 2000-2002 рр. -  асистент, з 
2002 р. -  доцент кафедри геоморфо
логії і палеогеографії. Стажувалась 
у Варшавському університеті (2002), 
Харківському національному універ
ситеті імені В. Н. Каразіна (2007), На
ціональному університеті “Львівська 
політехніка” (2012), Карпатському 
відділенні Інституту геофізики імені
С. І. Субботіна НАН України (2018).

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: член Українського 
географічного товариства; секретар, 
член редколегії наукового збірника 
“Проблеми геоморфології і палеоге
ографії Українських Карпат і приле
глих територій” (з 2019).

Нагороджена Грамотою ректора 
“За багаторічну сумлінну працю і ва
гомі здобутки у науково-педагогічній 
діяльності” (2018).

Курси, які викладає: Методи гео
морфологічних досліджень; Дистан
ційне зондування Землі; Комп’ютерні 
методи в студентській науковій ро
боті; Екологічна геоморфологія;
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Геоморфологічно-краєзнавчі дослід
ження.

Сфера наукових інтересів: інтер
претація космічних та аерофото- 
знімків; використання дистанційних 
космічних даних у географії та гео
морфології; застосування геоінфор- 
маційних технологій для геоморфо
логічних досліджень; динаміка мор- 
фодинамічних процесів; геотуризм.

Випускники, в яких була керівни
ком дипломних і магістерських робіт, 
працюють сьогодні у сфері цифрової 
картографії, геоінформаційних тех
нологій, туризму та шкільної геогра
фії.

Автор  понад 90 наукових і 
навчально-методичних праць, серед 
яких: монографія “Аналіз рельєфу і 
природокористування рівнин заходу 
України за аерокосмічними даними” 
(2007); навчальні посібники “Мето
ди геоморфологічних досліджень” 
(2018) та “Дистанційні досліджен
ня Землі” (співавтор Б. Муха, 2010); 
навчально-методичні посібники: 
“Практикумз курсу“Геоморфологія”” 
(співавтори: П. Горішний, Р. Гнатюк, 
Я. Хомин, 2015), “Векторна графіка у 
картографуванні” (співавтор О. Кос- 
сак, 2013), “Навчальна програма та

методичні вказівки для практичних і 
самостійних робіт з курсу “Дистан
ційне зондування Землі” (співавтор 
Б. Муха, 2012) та “Методичні вказів
ки для навчальної роботи студентів 
з курсу “Методи геоморфологічних 
досліджень”” (2012).

Вибрані статті: “Формування ске
льних комплексів Бескидів” (співав
тор М. Гаврилів, 2011), “Різночасові 
та сучасні дослідження активності 
руслових процесів на Верхньобескид- 
ській ділянці Дністра” (2012), “Мож
ливості ГІС для відображення харак
теристик рельєфу і проявів сучасної 
екзодинаміки” (2014), “Виділення 
та аналіз оролінеаментів височини 
Опілля на основі 3d-моделі рельєфу”
(2014), “Руслова мережа Львова: змі
ни за історичний період та сучасний 
стан” (2016), “Морфологія і динамі
ка русла Стривігора на Передкарпат- 
ській височині” (2017), “Morphologic 
classification o f the Beskids rocks in 
the Ukrainian Carpathians” (2019), 
“Geological and geomorphological 
objects o f the Ukrainian Carpathians’ 
Beskid Mountains and their tourist 
attractiveness” (співавтор Л. Теодоро- 
вич, 2020) та ін.
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БРУСАК 
ВІТАЛІЙ ПИЛИПОВИЧ

(29.05.1968р. н., м. Калуш 
Івано-Франківської області)

Закінчив географічний факультет з 
відзнакою (1990) і аспірантуру (1995) 
Львівського університету. Кандидат гео
графічних наук з 1997 р., доцент з 2002 р. 
Тема дисертації “Географічні аспекти 
оптимізації функціонування заповідни
ків (на прикладі Природного заповідни
ка “Розточчя” і Карпатського біосферно- 
го заповідника)”. Працював інженером 
кафедри геоморфології (1990-1991), 
молодшим науковим (1991-1992) і на
уковим співробітником (1995-1999) ла
бораторії інженерно-геоморфологічних 
досліджень. З 1997 р. -  асистент кафедри 
геоморфології, з 2000 р. -  доцент кафедри 
геоморфології і палеогеографії. Наукові 
стажування проходив упродовж 1999
2000 рр. в університетах Гіссена, Лейп- 
ціга і Дрездена (Німеччина), 2004 р. -  
в Яґеллонському університеті (Краків,

РП). Тісно співпрацює з науковцями 
природно-заповідних установ України 
та Польщі.

Додаткові посади: завідувач міжка- 
федральною лабораторією інженерно- 
географічних, природохоронних і ту
ристичних досліджень (НДЛ-51); член 
Науково-технічних рад (НТР) природних 
заповідників “Розточчя” і “Горгани”, Яво
рівського, Карпатського і Галицького на
ціональних природних парків, заступник 
голови НТР НПП “Гуцульщина”; науко
вий керівник 12-ти госпдоговірних тем.

Науковий керівник підготовки канди
датських дисертацій Т. Клапчук, В. За- 
грійчук, Д. Попик. Під його керівництвом 
підготувала і захистила дисертаційну ро
боту К. Москалюк (2009).

Додаткові звання, членство в наукових 
товариствах, редколегіях наукових жур
налів: член Українського геогрaфічного 
товариства; член редакційних колегій 
Навчально-краєзнавчих атласів Львів
ської (1999), Тернопільської (2000) і Чер
нівецької (2000) областей.

Протягом 1999-2001 рр. стипендіат 
Кабінету Міністрів України для моло
дих учених; 1999-2000 рр. -  стипендіат 
німецької служби академічних обмінів 
(DAAD); 2004 р. -  стипендіат фундації 
Королеви Ядвіґи Яґеллонського універ
ситету (Краків, Польща).

Нагороджений Грамотою ректора “За 
багаторічну сумлінну працю і вагомі 
здобутки у науково-педагогічній діяль
ності” (2018).

Сфера наукових інтересів: географіч
ні аспекти природно-заповідної справи 
(комплексне тематичне картографуван
ня, проектування природно-заповідних 
об’єктів, екологічної мережі та геопарків 
на заході України); ландшафтознавство і 
ландшафтна екологія; стаціонарні дослі
дження сучасних рельєфотвірних про
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цесів; природоохоронна оцінка рельєфу, 
геоспадщина і геотуризм; краєзнавство.

Перелік курсів, які викладає: Геогра
фічні основи природоохоронної спра
ви; Визначні пам’ятки природи Землі; 
Природно-заповідна справа; Геомор
фологія материків і океанів. Розробив і 
викладав курси: Охорона і раціональне 
використання рельєфу; Організація та 
управління природно-заповідними тери
торіями; Пам’ятки неживої природи.

Автор понад 190 наукових праць, у 
тім числі 9-ти монографій: “Біорізнома- 
ніття Карпатського біосферного заповід
ника” (у співавторстві, 1997), “Potential 
turystyczny Ukrainy Zachodniej” (у співав
торстві, 2005), ‘Ужанський національний 
природний парк. Поліфункціональне 
значення” (у співавторстві, 2007), “На
ціональний природний парк “Гуцульщи- 
на”” (у співредакторстві, 2013), “Roztocze 
przyzoda i czlowiek” (у співавторстві, 
2015), “Біосферний резерват “Розточчя”” 
(у співавторстві, 2015), “Львівська об
ласть: природні умови та ресурси” (у спів
авторстві, 2018), а також 9-ти навчально- 
методичних праць: “Навчально-
краєзнавчий атлас Львівської області” 
(1999), навчальний посібник “Географо- 
екологічні маршрути Чорногори” (спів
автори: І. Рожко, В. Матвіїв, 2011).

Вибрані статті: “Przejawy tektoniki oraz 
struktur litologicznych w krajobrazach Roz- 
tocza Ukrainskiego” (співавтори: B. Mu
cha, O. Fedirko, 1993), “Використання 
ландшафтних підходів у зоологічних 
дослідженнях” (1997), “Trans-Europien 
Nature-Protecting Belts: Eco-Touristic
Aspects” (у співавторстві, 1997), “Осо- 
бенности полустационарного изучения 
дефлюкционньїх процессов на Украин- 
ском Расточье” (співавтор І. Дикий, 2000), 
“Актуальні проблеми географізації запо
відної справи” (2003), “Екосистемна і

ландшафтна репрезентативність Карпат
ського біосферного заповідника та його 
значення для формування екологічної 
мережі в Карпатах” (співавтори: С. Стой- 
ко, Ю. Зінько, 2004), “Ландшафтно- 
екологічні засади планувальної організа
ції території Ужанського національного 
природного парку” (співавтор Д. Кри
чевська, 2005), “Просторова структура 
і функціональне зонування української 
частини проектованого біосферного ре
зервату “Розточчя”” (у співавторстві,
2007), “Геоморфологічні передумови 
формування екологічної мережі Україн
ських Карпат” (у співавторстві, 2009), 
“Європейський досвід охорони геолого- 
геоморфологічної спадщини у геопар- 
ках” (співавтор К. Москалюк, 2010), “Ме
тодичні аспекти класифікації і паспорти
зації геолого-геоморфологічних пам’яток 
природи” (спіавтор В. Бакун, 2011), 
“Koncepcja i zasady tworzenia geoparkow 
na zachodzie Ukrainy” (у співавторстві,
2012), “Функціональне зонування на
ціональних природних і регіональних 
ландшафтних парків Карпатського регі
ону: сучасний стан, методи і методологія 
реалізації” (співавтор М. Майданський,
2013), “Пам’ятки неживої природи Га
лицького Придністер’я: стан охорони і 
перспективи геотуристичного викорис
тання” (співавтор С. Комариця, 2014), 
“Сучасний стан та перспективи збере
ження і геотуристичного використання 
геолого-геоморфологічних об’єктів Зба
разьких Товтр” (співавтор К. Москалюк, 
2015), “Ландшафтна структура Природ
ного заповідника “Медобори”” (співавтор 
К. Москалюк, 2016), “Географічні дослід
ження природно-заповідних територій: 
структура, сучасний стан і перспективи 
реалізації” (2017), “Методичні аспекти 
дослідження рекреаційної дигресії мікро
рельєфу туристичних маршрутів” (2018).
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ЯЦИШИН 
АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
(с. Ставчани Пустомитівського району 

Львівської області)

Закінчив географічний факультет 
Львівського університету (1997). Упро
довж 1997-2000 років навчався в аспі
рантурі Львівського університету. Кан
дидат географічних наук з 2001 р. Тема 
дисертації “Геоморфологічна будова до
лини Дністра у межах Передкарпаття”. 
Протягом 2000-2002 років -  молодший 
науковий співробітник, з 2002 р. -  асис
тент, з 2003 р. -  доцент кафедри геомор
фології і палеогеографії.

Додаткові посади: Протягом 2003
2005 рр. працював на посаді заступника 
відповідального секретаря приймальної 
комісії Львівського національного уні
верситету імені Івана Франка, упродовж 
2006-2007 рр. -  відповідальний секре
тар приймальної комісії.

Додаткові звання, членство в науко
вих товариствах, редколегіях наукових

журналів: член Українського географіч
ного товариства.

Сфера наукових інтересів: дослі
дження в галузі геоморфології, седимен- 
тології, літології, стратиграфії та палео
географії плейстоцену; геоморфологіч
не картографування, палеогеографічні 
реконструкції територій Передкарпаття 
і Поділля; збереження та використання 
геотуристичних об’єктів заходу Украї
ни; вивчення форм звітрювання гіпсів 
та ангідритів. Активно співпрацює з на
уковцями Польщі.

Перелік курсів, які викладає: Еволю
ція наукових концепцій у геоморфології 
і палеогеографії; Геологія загальна та іс
торична; Палеогеографія антропогену. 
Розробив і викладав навчальні курси: 
Літологічні методи досліджень; Основи 
седиментології та гідрогеології; Методи 
абсолютного датування.

Автор та співавтор понад 150-ти нау
кових праць, зокрема: “Етапи плейсто- 
ценового морфогенезу долини Дністра 
у Галицькому Придністер’ї на осно
ві аналізу лесово-ґрунтових покри
вів терас” (2008), “Етапи морфогене
зу північно-західної частини долини 
Дністра” (2011), “Rola zmian klimatu, 
dzialalnosci czlowieka i tektoniki w 
poznoczwartorz^dowej ewolucji doliny 
Dniestru na przedpolu Wschodnich Karpat 
(Zachodnia Ukraina)” (2012), “Medieval 
accumulation in the Upper Dniester river 
valley: The role of human impact and 
climate change in the Carpathian Foreland” 
(2013), “Літологічна характеристика 
алювію сьомої тераси Дністра у розрізах 
Кунисівці та Іване-Пусте (Придністер- 
ське Поділля)” (2013), “Співвідношення 
алювіальних та гляціальних відкладів у 
розрізах терас басейну Дністра” (2013), 
‘Терасовий комплекс Дністра в районі 
с. Довге на Івано-Франківщині як гео-
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туристичний об’єкт” (2014); “Будова, 
історія формування поверхонь вирів
нювання північно-західного Перед
карпаття” (2014), “The gupsum tumuli 
in the abandoned guarry in the Dnister 
River Canyon near Zalishchyky” (2014); 
“Stratigraphy of alluvia and phases of the 
Holocene floods in the valleys of the Eastern 
Carpathians foreland” (2016), “Stratigraphy 
and chronology of the periphery of the 
Scandinavian ice sheet at the foot of the 
Ukrainian Carpathians” (2019).

Співавтор колективних монографій: 
“Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego 
(Ukraina)” (2002), “Environment and 
man at the Carpatian foreland in the upper 
Dnister catchment from Neolithic to

ДМИТРУК 
РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

(6.12.1975р. н., м. Калуш 
Івано-Франківської області)

Закінчив географічний факультет 
Львівського університету (1997). 
Упродовж 1997-2000 рр. навчався

early Мediaeval Рєг̂ ” (2006), “Natural 
Environment and man on the Upper Dnister
-  region of the Halyc-Bukacivci Basin -  in 
Prehistory and Early Mediaeval Period” 
(2013), “Культурно-поселенські зміни у 
басейні річки Вишня в епоху бронзи за 
доби раннього заліза в контексті змін до
історичної і ранньосередньовічної ойку
мени” (2018).

Співавтор навчально-методичного 
посібника ”Методи дослідження четвер
тинних відкладів” (cпівавтори: Р. Дми
трук, А. Богуцький, 2009) та навчаль
ного посібника “Геологія загальна та 
історична. Лабораторний практикум” 
(співавтори: А. Богуцький, Р. Дмитрук, 
О. Томенюк, 2018).
<ххх><ххх>о<хххххх><><х><хххх><х>о<><><> 
в аспірантурі Львівського універси
тету. Кандидат географічних наук 
з 2001 р. Тема дисертації: “П алео
географічні умови верхньоплей- 
стоценового лесонагромадження 
Волино-Поділля (на основі малако- 
фауни)” . Протягом 2000-2002 рр. -  
молодший науковий співробітник, з 
2002 р. -  асистент, з 2003 р. -  до
цент кафедри геоморфології і па
леогеографії.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: член Українсько
го геогрaфічного товариства, член 
Українського палеонтологічного то
вариства.

Сфера наукових інтересів: палео
зоологія; палеогеографія; четвертин
на геологія; стратиграфія.

Перелік курсів, які викладає: Нау
кові концепції у геоморфології і па
леогеографії; Геологія загальна та 
історична; Палеогеографія антропо
гену; Динаміка рельєфу. Розробив і 
викладав навчальні курси: Палеоклі-
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мати; Основи малакології плейстоце
ну; Палеонтологічні методи у палео
географічних дослідженнях.

Автор  понад 70-ти наукових 
праць, в тім числі двох монографій, 
двох навчально-методичних посібни
ків. Вибрані публікації: ”Методи до
слідження четвертинних відкладів” 
(шівавтори: Р. Дмитрук, А. Богуць
кий, 2009) та “Геологія загальна та 
історична. Лабораторний практикум” 
(співавтори: А. Богуцький, Р. Дми
трук, О. Томенюк, 2018), “Molluscs 
and ostracods o f the Pleistocene loess 
deposits in the Halych site (Western 
Ukraine) and their significance for 
palaeoenvironmental reconstructions” 
(співавтори: W. Alexandrowicz,

КОЛТУН 
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(1977р. н., м. Хмельницький)

M. Lanczont, A. Boguckyj, P. Kulesza,
2014), “Розріз Солонське і перспекти
ви пізнання поверхні Лоєвої” (спів
автори: А. Богуцький, А. Яцишин,
О. Томенюк, 2016), “Лесові покри
ви на терасах нижньої течії Свічі” 
(співавтори: А. Яцишин, А. Бо
гуцький, О. Томенюк, М. Ланчонт, 
Т. Мадейська, 2016), “Вододільний 
плейстоценовий лесово-ґрунтовий 
покрив у розрізі Межигірці (Галиць
ке Придністер’я)” (співавтри: А. Бо
гуцький, О. Томенюк, А. Яцишин, 
2018), “Stratigraphy and chronology 
of the periphery o f the Scandinavian 
ice sheet at the foot o f the Ukrainian 
Carpathians” (у співавторстві, 2019).

Закінчила географічний факультет
(1999) і аспірантуру (2002) Львів
ського університету. Кандидат гео
графічних наук з 2002 р. Тема дисер
тації “Антропогенна трансформа
ція рельєфу міста Хмельницького”. 
Працювала інженером кафедри гео
морфології і палеогеографії (2002). З 
2002 р. -  асистент, з 2003 р. -  доцент 
кафедри геоморфології і палеогео
графії.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: член Українського 
геогрaфічного товариства.

Сфера наукових інтересів: антропо
генна й інженерна геоморфологія; гео
морфологія урбанізованих територій; 
інженерно-геологічні властивості чет
вертинних відкладів; зсувні процеси; 
англійсько-українська наукова термі
нологія.

Перелік курсів, які викладає: Вступ 
до спеціалізації; Основні проблеми
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геоморфології; Корисні копалини чет
вертинних відкладів; Геоморфологія 
міст; Антропогенна геоморфологія; 
Інженерне ґрунтознавство; Інженерна 
геологія; Археологічні методи в палео
географії.

Автор близько 90 наукових праць,

зокрема, навчальних посібників “Ан
тропогенна геоморфологія” (співавтор
І. Ковальчук, 2012) і “Вступ до гео
морфології” (2006), монографії “Гео- 
екологічний моніторинг урбосисте- 
ми Хмельницького” (у співавторстві,
2005).

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ТОМЕНЮК 
ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

(01.08.1987р. н., м. Жмеринка 
Вінницької області)

Закінчила географічний факультет 
(2009) і аспірантуру (2012) Львівсько
го університету. Кандидат географіч
них наук з 2013 р. Тема дисертації 
“Наукові ідеї Юрія Полянського та їх
ній вплив на розвиток геоморфології 
і палеогеографії в Україні” . З 2012 р. 
працювала на посаді молодшого нау

кового співробітника, з 2016 р. -  нау
кового співробітника, з 2018 р. -  
старшого наукового співробітника; 
протягом 2016-2017 рр. -  асистент, з 
2020 р. -  доцент кафедри геоморфо
логії і палеогеографії. Тісно співпра
цює з науковцями з різних наукових 
інституцій України та Польщі.

Виконавець низки держбюджет- 
них тем і наукових грантів, зокре
ма: “Paleolityczna ekumena strefy
pery- i metakarpackiej -  studium 
zmian srodowiska zachodniej Ukrainy 
i poludniowo-wschodniej Polski w 
plejstocenie i ich wplywu na pierwotne 
osadnictwo oraz szlaki migracji (na 
podstawie stanowisk lessowych i 
jaskiniowych)” (2010-2015), “Кон
цепції еволюції флювіального і еоло
вого морфолітогенезу та їхнє засто
сування для збереження геоспад
щини і геотуризму” (2017-2019), 
“Adjustment o f the Middle Pleistocene 
stratigraphy and the Scandinavian ice 
sheet limits in western Polesye (Polish- 
Belarusian-Ukrainian border area)” 
(2018-2021), “Sudden COLD events of 
the Last Glacial in the central part o f the 
European LOESS Belt -  in Poland and 
in the western part o f Ukraine (COLD 
LOESS)” (2018-2021), “Розвиток па- 
леокріогенних процесів у плейстоце- 
новій лесово-ґрунтовій серії України: 
інженерно-геологічний, ґрунтовий,
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кліматичний, природоохоронний ас
пекти” (2020-2022)та ін.

Додаткові посади: відповідаль
ний секретар “Вісника Львівського 
університету. Серія географічна”; 
відповідальний виконавець двох 
держбюджетних тем, гранту НФДУ 
2020.02/0165; відповідальний секре
тар багатьох міжнародних лесових та 
археологічних конференцій і польо
вих семінарів; експерт Національно
го фонду досліджень України.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: лауреат премії бла
годійного “Фонду братів Кличків” 
(2007); лауреат премії таланови
тим молодим ученим і спеціалістам 
Львівської обласної державної ад
міністрації та Львівської обласної 
ради (2016); член редколегії збірни
ка наукових праць “Матеріали і до
слідження з археології Прикарпаття і 
Волині” .

Сфера наукових інтересів: палео
географічні умови формування та 
стратиграфія плейстоценових від
кладів, розвиток у них палеокріоген- 
них процесів; природне середовище 
проживання палеолітичної людини; 
історія географічних досліджень в 
Україні; геотуристичні об’єкти захо
ду України.

Перелік курсів, які викладає: Гео
логія загальна та історична; Палео
географія плейстоцену; Геоморфоло
гія; Палеогеографія.

Авторка  і співавторка понад 
100 наукових праць, зокрема: моно
графії “Львівська область: природні 
умови та ресурси” (у співавторстві,
2018,). Вибрані публікації: “Педа
гогічна діяльність професора Юрія 
Полянського в Академічній гімна
зії Львова” (2009), “Делювіально- 
соліфлюкційні процеси й проблеми 
перевідкладення і датування палео
літичних культурних горизонтів” 
(у співавторстві, 2012), “Наукові 
контакти професора Ю рія Полян
ського (за матеріалами епістолярної 
спадщини)” (2013), “Zapadowosc 
plejstocenskich poziomow lessowo- 
glebowych i kriogenicznych W olynia 
i Podola” (у співавторстві, 2014), 
“Геологія загальна та історична. 
Лабораторний практикум” (у спів
авторстві, 2018), “Вододільний 
плейстоценовий лесово-ґрунтовий 
покрив у розрізі Межигірці (Га
лицьке П ридністер’я)” (у співав
торстві, 2018), “Fluctuations o f the 
Fennoscandian Ice Sheet recorded in the 
anisotropy o f magnetic susceptibility 
o f periglacial loess from Ukraine” (у 
співавторстві, 2019), “Stratigraphy 
and chronology o f the periphery o f the 
Scandinavian ice sheet at the foot o f 
the Ukrainian Carpathians” (у співав
торстві, 2019), “Main problems o f the 
research on the Palaeolithic o f Halych- 
Dnister region (Ukraine)” (у співав
торстві, 2020).
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РУДКОВСЬКИЙ 
ЛЕОНІД ЛЬВОВИЧ

(27.03.1956р. н., м. Воркута 
АР Комі Російської Федерації) 

Закінчив географічний факуль
тет Львівського університету (1981);
1981-1982 -  вчитель історії Городоць-

кої середньої школи робочої молоді,
1982-1985 -  лаборант НДЛ-50, 1985
1987 -  інженер лабораторії картографії 
і аерокосмічних методів досліджень, 
1987-2020 рр. -  завідувач лабораторії 
тематичного картографування.

Додаткові посади: 1986-2006 рр. -  
заступник декана з техніки безпеки.

Додаткові звання, членство в нау
кових товариствах, редколегіях нау
кових журналів: член Українського 
геогрaфічного товариства.

Сфера наукових інтересів: стра
тиграфія плейстоценових відкладів 
Волино-Поділля; четвертинна геоло
гія; інженерна геоморфологія; геомор
фологічне картографування.

Вибрані публікації: “Текстурні осо
бливості лесів і розвиток ерозійних 
процесів на річкових терасах Перед
карпаття” (2002), “Антропогенно зумов
лені зсуви Придністерського Поділля” 
(2003), “Техногенно зумовлений зсув 
у Бурдяківському кар’єрі силурійських 
пісковиків” (2006).

О0ООО00ФОООО0Ф0ООО00О0ООО000ОО

ОБЛОГІНА 
ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
(13.07.1969 р. н., с Лосинець 
Турківського району Львівської області)

Закінчила географічний факультет 
Львівського університету (1996).

З 1992 р. -  секретар деканату гео
графічного факультету, з 1996 -  інже
нер кафедри геоморфології і палеогео
графії, з 2000 р. -  інженер лабораторії 
тематичного картографування цієї ж 
кафедри.
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ШЕВЧУК 
ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

(м. Чортків 
Тернопільської області)

Закінчила географічний факультет 
Львівського університету (1997). Упро
довж 1999-2017 рр. -  інженер кафедри 
геоморфології і палеогеографії, з2018 р.
-  інженер навчальної лабораторії тема
тичного картографування.

Брала участь у виконанні таких 
держбюджетних тем: “Концепту
альні і методичні засади обґрун
тування мережі геопарків в Украї
ні” (2010-2012), “Георізноманітність 
верхнього і середнього Придністер’я: 
структурно-просторовий аналіз, оцінка 
та використання геоспадщини” (2013
2015), “Концепції еволюції флювіаль- 
ного і еолового морфолітогенезу та 
їхнє застосування для збереження гео
спадщини і геотуризму” (2017-2019). 
Виконувала науково-дослідні роботи 
за індивідуальними угодами з Інсти
тутом екології Карпат НАН України, 
Яворівським НПП, Любельським воє

водством / Об’єднанням Любельських 
ландшафтних парків (Польща). Отри
мала почесну відзнаку “Przyjaciel 
Lubelskich Parkow Krajobrazowych” 
(2017). Член організаційного коміте
ту І, ІІ, ІІІ і W  Міжнародної науково- 
практичної конференції “Геотуризм: 
практика і досвід” (2014, 2016, 2018, 
2020).

Сфера наукових інтересів: дослід
ження георізноманітності Західного 
регіону України; геоконсервація і по
пуляризація об’єктів геоспадщини; 
геоосвіта і геотуризм, проектування 
геопарків; сталий розвиток різних 
форм туризму (у тім числі на природо
охоронних територіях).

Автор 97-ми наукових праць, зо
крема: монографій “Geo-Carpathians. 
Potential o f the Cognitive Tourism” (у 
співавторстві, 2014) та “Roztocze: 
przyroda i czfowiek” (у співавторстві,
2015); навчального посібника “На
вчальні матеріали для провідників по 
шляху Гео-Карпати” (у співавторстві,
2013). Вибрані статті: “Методичні 
засади створення національних гео
парків в Україні” (2011), “Геоосвіта 
як важливий напрям діяльності гео
парків” (2012), “Потенційні геоту- 
ристичні об’єкти і регіони України” 
(2012), “Оборонні споруди на терито
рії Вулканічних Карпат як геотурис- 
тичні атракції проектованого геопар- 
ку” (2012), “Організаційно-правові 
аспекти створення геопарку “Поділь
ський карст”” (2012), “Організаційно- 
територіальні засади створення гео
парку “Дністровський каньйон” (спів
автор Ю. Зінько, 2012), “Потенційні 
геотуристичні об’єкти і регіони Украї
ни” (2012), “Геопарк як інноваційна 
форма збереження і сталого викорис
тання геоспадщини та можливості її
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впровадження в Україні” (у співавтор
стві, 2012), “Концепція формування 
мережі геопарків Українських Карпат 
і Волино-Поділля” (у співавторстві,
2012), “Konceptualne zasady rozwoju 
geoparkow na zachodzie Ukrainy” (у спів
авторстві, 2012), “Науково-методичні 
засади створення “Українського Бурш
тинового Шляху” та формування його 
геотуристичного бренду” (у співавтор
стві, 2013), “Концептуальні і методичні 
засади формування мережі геопарків в 
Україні” (у співавторстві, 2013), “Гео- 
туристична атракційність геооб’єктів 
Львівської області” (2013), “Інвента
ризація та оцінка георізноманітності 
верхнього і середнього Придністер’я 
для потреб геоохорони і геотуризму” 
(у співавторстві, 2016), “Формування 
і просування туристичних і освітніх 
продуктів БР “Розточчя”” (2018), “Між

народний геопарк “Полісся” (Україна- 
Польща-Білорусь) -  перспективний 
об’єкт європейської мережі геопарків 
ЮНЕСк О” (у співавторстві, 2018), 
“Підвищення ефективності еколого- 
просвітницької діяльності установ 
природно-заповідного фонду шляхом 
впровадження програми “Екоосвіта 
для всіх” (2019), “Перспективні мар
кові (брендові) освітньо-туристичні 
продукти НПП “Синевир”” (2019), 
“Art-HUB “SYNEVYR Genius Loci” -  
перспективний освітньо-туристичний 
продукт НПП “Синевир”” (2019), “Га- 
варецький освітній геоартцентр -  ідея 
створення маркового геоосвітнього і 
геотуристичного продукту в НПП “Пів
нічне Поділля”” (2019), “Рекреаційно- 
туристичний потенціал національних 
парків Західної України” (у співавтор
стві, 2020).
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БЕРМЕС 
АНДРІй РОМАНОВИЧ
(03.08.1993 р. н.,
с. Лішня Дрогобицького району 
Львівської області)

Закінчив географічний факультет
(2015) і аспірантуру (2018) Львівсько
го університету. Працює над дисерта
цією на тему “Рельєф Кременецьких 
гір”. З листопада 2020 р. -  молодший 
науковий співробітник гранту НФДУ 
“Розвиток палеокріогенних процесів 
у плейстоценовій лесово-ґрунтовій 
серії України: інженерно-геологічний, 
ґрунтовий, кліматичний, природо
охоронний аспекти” (2020-2022). Був 
виконавцем міжнародного наукового 
гранту “Wietrzenie skal anhydrytowych 
i gipsowych -  geomorfologia, petrologia
i geochemia” (2013-2017).
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Сфера наукових інтересів: морфо- 
метричні та морфотектонічні дослід
ження рельєфу Кременецьких гір та 
Мізоцької височини; дослідження гео
морфологічних процесів.

Автор і співавтор понад 20-ти нау
кових праць, зокрема: “Морфометрич- 
ні особливості рельєфу Кременецьких

гір” (2015), “Морфотектоніка Креме
нецьких гір” (2016), “Геотуристич- 
ний потенціал Кременецьких гір” 
(у співавторстві, 2018), “Тектонічна 
обумовленість річкової мережі Кре
менецьких гір” (2018), “Структурно- 
морфометричний аналіз території Кре
менецьких гір” (2019).
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АСПІРАНТИ КАФЕДРИ
(станом на 2020 р.)

М исак Максим. “Палеоморфогенез Малого Полісся” (проф. Л. Дубіс) 
П анів Оксана. “Геоспадщина Волинської височини, її використання та 

охорона” (проф. А. Богуцький)
К лапчук Тарас. “Оцінка рельєфу гірської частини басейну ріки Бистри

ця Надвірнянська для потреб природокористування” (доц. В. Брусак)
М ік Ірина. “Геоморфологія басейну річки Свічі” (доц. А. Яцишин)
Рибак Назар. “Флювіальний рельєф басейну річки Сукіль: просторова 

організація, функціонування й антропогенна трансформація” (проф. Л. Д у
біс)

Ш евцова Анастасія. “Палеолітичні стоянки Поділля як пам’ятки при
роди і суспільства та їхня охорона” (проф. А. Богуцький)

Галайко Марія. “Морфодинамічний аналіз рельєфу міста Львова та його 
околиць” (доц. П. Горішний)

Загрійчук Володимир. “Геоспадщина західної частини Північнопокут- 
ської височини: оцінка, охорона і раціональне використання” (доц. В. Бру
сак)

ПавельчукАнастасія. “Рельєф гранітних кар’єрів західної частини Укра
їнського кристалічного щита” (доц. П. Горішний)

П опик Дмитро. “Геоспадщина Скибових Ґорґан: охорона і раціональне 
використання” (доц. В. Брусак)

Соловей Наталія. “Морфодинаміка русел Волинського Полісся” (проф. 
Л. Дубіс)
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