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ПЕРЕДМОВА

Ґ унтовий покрив нашої планети сформувався у ҐҐпроцесі сукупної дії чинників ґрунтоутворення ҐҐ
упродовж тривалого часу, що зумовило строкате різно-
маніття природно-історичних утворень, які відрізняють-
ся морфологією, складом, властивостями, режимами 
функціонування, родючістю. Власне завдяки унікальній 
властивості забезпечувати рослинні асоціації елементами 
живлення, водою та ін. умовами росту ґрунти є основою
отримання первинної рослинної продукції, 95% харчово-
го раціону населення планети, необхідної сировини для 
різних галузей промисловості.

Становлення осілого способу життя, перехід до зем-
леробства стало важливим етапом у розумінні значення 
і намаганні вивчення природи, властивостей ґрунтів як 
основного об’єкта праці та засобу виробництва у сільсько-
му і лісовому господарстві, який був даний людині без до-
кладання додаткових зусиль на його створення. Упродовж 
тривалого історичного періоду людина використовувала 
та пізнавала ґрунти послуговуючись методом «спроб і 
помилок», що зумовило зменшення прощ продуктивних 
ґрунтів. Водночас невпинне прагнення до пізнання при-
роди ґрунту сприяло формуванню науково-освітянських
центрів. 

Саме у Львівському університеті у 1810 році була від-
крита одна із перших у Європі кафедра сільського госпо-
дарства та започатковані наукові дослідження ґрунтів. 
У 1957 році у ЛДУ імені Івана Франка створена ґрунтова 
експедиція, яка проводила великомасштабні обстеження, 
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картографування та накопичення відомостей про влас-
тивості і закономірності поширення ґрунтів як в Україні 
так і далеко за її межами. У 1993 році у ЛДУ імені Івана
Франка відкрито кафедру географії ґрунтів під керівни-
цтвом професора Степана Позняка, що помітно посили-
ло науково-дослідну роботу та започаткувало підготовку 
фахівців-ґрунтознавців. Під його керівництвом створена
наукова школа генетичного ґрунтознавства, відкрито ас-
пірантуру та докторантуру. У 2016 році на кафедрі створе-
на бакалаврська ОПП «Ґрунтознавство і експертна оцінка
земель» та магістерська ОПП «Прикладне ґрунтознавство
та оцінка земель» для підготовки професіоналів ґрунтоз-
навців та експертів з оцінки земель.

За 30-річний період працівниками кафедри прове-
дено ґрунтові дослідження у багатьох природних зонах,
що відображено у значній кількості опублікованих на-
укових праць. У пропонованому виданні представлений
науковий доробок кафедри за 30-річний період, зокрема:
11 наукових монографій, 23 монографії з серії «Ґрунти
України», 43 навчально-методичні праці, періодичні та
картографічні матеріали.

До тих пір поки людство не усвідомить реальну цін-
ність продуктивних ґрунтів, постійні невдачі переслідува-
тимуть нас не тільки у землеробстві, але й в інших галузях
людської діяльності.

Завідувач кафедри ґрунтознавства і 
географії ґрунтів, доктор географічних 
наук, професор Зіновій Паньків
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FOREWORD

T e soil cover of our planet was formed in the process TT the combined action of soil formation factors over a TT
long period of time, which led to a diverse variety of natural and 
historical formations that differ in morphology, composition, 
properties, modes of functioning, fertility. Actually, due to the 
unique property to provide plant associations with nutrients, 
water, etc. soil growth conditions are the basis for obtaining
primary plant products, 95% of the diet of the world’s 
population, the necessary raw materials for various industries.

The formation of a settled way of life, the transition 
to agriculture was an important step in understanding the 
importance and efforts to study nature, soil properties as the
main object of labor and means of production in agriculture 
and forestry, which was given to man without further effort. 
For a long historical period, man has used and learned about 
soils using the method of «trial and error», which has led to a 
reduction in the productivity of productive soils. At the same 
time, the relentless desire to learn about the nature of the 
soil contributed to the formation of scientifi c and educational 
centers.

It was at the University of L’viv in 1810 that one of 
the fi rst departments of agriculture in Europe was opened 
and scientifi c research of soils was initiated. In 1957, a soil 
expedition was established at Ivan Franko National University 
of L’viv, which conducted large-scale surveys, mapping and 
accumulation of information about the properties and patterns 
of soil distribution in Ukraine and far beyond. In 1993, the
Department of Soil Geography was opened at Ivan Franko 
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National University of L’viv named under the leadership of 
Professor Stepan Poznyak, which signifi cantly intensifi ed
research work and began training soil specialists. Under
his leadership, a scientifi c school of genetic soil science was 
established, postgraduate and doctoral studies were opened. 
In 2016, the department created a bachelor’s degree in Soil 
Science and Expert Assessment of Lands and a master’s degree
in Applied Soil Science and Land Assessment for the training
of professionals in soil science and land valuation experts.

Over the 30-year period, the staff of the department
conducted soil research in many natural areas, which is
refl ected in a signifi cant number of published scientifi c papers.
The proposed edition presents the scientifi c achievements
of the department for the 30-year period, in particular:
11 scientifi c monographs, 23 monographs from the series
«Soils of Ukraine», 43 educational and methodical works,
periodicals and cartographic materials.

Until humanity realizes the real value of productive soils,
constant failures will haunt us not only in agriculture but also
in other areas of human activity.

Head of the Department of Soil Science and
Geography of Soils, Doctor of Geographic
Sciences, Professor Zinoviy Pankiv



НАВЧАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ 
І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ 

ВИДАННЯВИДАННЯ

EDUCATIONAL EDUCATIONAL 
AND EDUCATIONAL-METHODICAL AND EDUCATIONAL-METHODICAL 

EDITIONSEDITIONS
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Практикум з фізики ґрунту.
Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту:  
навчальний посібник /уклав І.Я. 
Папіш. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2001. – 95 с.

У практикумі детально роз-
глянуто методи вивчення найго-
ловніших показників фізичного 
стану ґрунтів, зокрема дисперс-
ності ґрунту, його щільності і 
шпаруватості, а також багатьох 
фізико-механічних властивос-
тей ґрунтів. Наведено приклади 
застосування сучасних лабора-
торних методів дослідження фі-
зичних властивостей ґрунтів та 
аналізу одержаних результатів.

Workshop on Soil Physics.
Part 1. Physics of the solid phase of 
the soil: a textbook /concluded by 
I.Y. Papish. - L’viv: Ivan Franko
L’viv National University Publish-
ing Center, 2001. - 95 p.

The workshop discusses in
detail the methods of studying the
most important indicators of the
physical condition of soils, in par-
ticular the dispersion of the soil,
its density and porosity, as well
as many physical and mechanical
properties of soils. Examples of 
application of modern laboratory 
methods of research of physical
properties of soils and the analysis
of the received results are resulted.

x
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/

2021/04/Hidrofi zyka-hruntiv.pdf
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Практикум з фізики ґрун-
ту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів:
навчальний посібник /уклав
І. Я. Папіш. – Львів : Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2001. – 36 с.

У практикумі детально роз-
глянуто гідрофізичні характерис-
тики ґрунтів, зокрема вологість
ґрунту, гігроскопічна вологість,
максимальна гігроскопічність,
вологість в’янення, капілярна во-
логоємність тощо. Наведено при-
клади аналізу і оцінки ґрунту за
параметрами його гідрологічних
характеристик.

Workshop on Soil Physics.
Part 2. Hydrophysics of soils: a 
textbook /concluded by I. Y. Pa-
pish. - L’viv: Ivan Franko L’viv Na-
tional University Publishing House, 
2001. - 36 p.

The workshop discusses in de-
tail the hydrophysical characteris-
tics of soils, including soil moisture, 
hygroscopic moisture, maximum 
hygroscopicity, wilting moisture, 
capillary moisture capacity, etc. Ex-
amples of analysis and evaluation 
of soil according to the parameters 
of its hydrological characteristics 
are given.

x
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/

2021/04/Hidrofi zyka-hruntiv.pdf
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Методичні вказівки та ви-
моги до проведення виробничої 
практики студентів 3-го курсу /
уклав А. Кирильчук. - Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 
20 с.

У методичних вказівках ви-
світлено мету та завдання про-
ведення виробничої практики, 
детально розглянуто тривалість 
та зміст основних періодів ви-
робничої практики, а також осо-
бливості оформлення звіту з ви-
робничої практики.

Methodical instructions and
requirements for conducting the
internship of 3rd year students /
concluded by A. Kyrylchuk. -
L’viv: Ivan Franko L’viv National
University, 2002. - 20 p.

The methodical instructions
cover the purpose and objectives
of the internship, consider in de-
tail the duration and content of the
main periods of internship, as well
as the features of the report on in-
ternship.

x
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Позняк С.П., Красєха Є.Н., 
Кіт М.Г. Картографування ґрунто-
вого покриву: Навчальний посібник.
– Львів: Видавничий цент ЛНУ імені
Івана Франка, 2003. – 500 с.

У посібнику розглядаються пи-
тання, пов’язані з вивченням мето-
дики великомасштабних ґрунтових
обстежень, структури ґрунтового
покриву і методів її дослідження, а
також методів дистанційних дослі-
джень ґрунтового покриву і плас-
тики рельєфу. Спеціальні розділи
присвячені вивченню питань вико-
ристання ґрунтових карт для оцін-
ки і бонітування земель, організації
території тощо. В окремих розділах
розглядаються методи спеціальних
ґрунтових обстежень і використання 
отриманих результатів у ході органі-
зації і функціонуванні моніторингу 
ґрунтів і ґрунтового покриву, вияв-
лення кризових явищ, зокрема на
меліорованих територіях.

Poznyak S.P., Krasyekha Ye.N.,
Kit M.G. Soil Cover Mapping: Manu-
al. – L’viv: Publishing Centre of Ivan 
Franko National University of L’viv, 
2003. – 500 р.

The problems concerning the
methods of large-scale soil research, 
structure of soil cover and the tech-
niques of their investigation and re-
mote sensing technique of soil cover 
and relief plastic have been considered.
Special sections are devoted to the us-
age of soil maps for the assessment 
and soil boniting, organization of the 
territory and so on. A separate section 
deals with the techniques of special soil 
examinations and the usage of the ob-
tained results during the monitoring of 
soils and soil cover, revealing the crisis 
on the reclaimed territories. Peculiari-
ties of soil studies on the present-day 
stage of reformation of land relations 
and realization of land reform have been 
considered.

x

ISBN 966-613-234-6 
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 

ISBISBN 9N 96666 613613 23234 64 6
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Навчально-методичні вка-
зівки до виконання практичних 
робіт із курсу «Земельний ка-
дастр» для студентів спеціаліза-
ції «Екологія землекористування 
та агробізнес» /уклали: Пань-
ків З.П., Кіт М.Г. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2005. – 38 с.

У представлених «Методич-
них вказівках» викладено теоре-
тичні основи економічної оцін-
ки земель та запропоновано ряд 
практичних робіт, що дозволить 
студентам набути практичних 
навичок розрахунку часткових 
шкал економічної оцінки земель 
у межах певного землеоціночно-
го району.

Educational and methodi-
cal instructions for practical work 
on the course “Land Cadastre” for
students majoring in “Ecology of 
land use and agribusiness” / con-
cluded: Pankiv Z.P., Kit M.G. -
L’viv: Ivan Franko L’viv National
University, 2005. - 38 p.

The presented «Guidelines»
set out the theoretical foundations
of economic evaluation of land
and offer several practical works
that will allow students to acquire
practical skills in calculating par-
tial scales of economic evaluation of 
land within a particular land area.

x
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/12/Pan-kiv_Ekonom-otsinka-

zemel-.pdf 
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Лабораторно-аналітичні ро-
боти з ґрунтознавства: Навч.-мет.
вказівки /Уклали: В. Гаськевич,
Г. Підвальна. – Львів : ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2006. – 96 с.

Лабораторний практикум
ознайомлює з найдоступнішими
і одночасно простими методами
фізичного і хімічного аналізів.
Методика досліджень конкрет-
них властивостей ґрунтів супро-
воджується короткою характе-
ристикою цих властивостей щодо
впливу на продуктивність та еко-
логічні функції ґрунтів. Описано
також нормативні рівні оцінки
якості ґрунтів за відповідними
показниками їхнього фізичного
чи хімічного стану.

Laboratory and analytical
work on soil science: Teaching-
met. instructions / Concluded by: 
V. Gaskevych, G. Pidvalna. - 
L’viv: Ivan Franko L’viv National 
University, 2006. - 96 p.

The laboratory workshop ac-
quaints with the most accessible 
and at the same time simple meth-
ods of physical and chemical ana-
lyzes. The methodology of research 
of specifi c soil properties is accom-
panied by a brief description of 
these properties in terms of impact
on productivity and environmental 
functions of soils. Normative levels 
of soil quality assessment according 
to the relevant indicators of their 
physical or chemical condition are 
also described.

x
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2021/01/Lab_rob_2006.pdf 
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Позняк С. П., Красєха Є. Н. 
Чинники ґрунтотворення: Навчаль-
ний посібник. – Львів : Вид. центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

У посібнику охарактеризовано 
компоненти географічного серед-
овища як чинники ґрунтотворення. 
В окремих розділах проаналізовано 
зовнішні умови формування педос-
фери, процеси обміну речовинами й 
енергією між педосферою та інши-
ми геосферами і природними тілами, 
глибинні чинники, живі організми 
як біотичний фокус педосфери, вну-
трішні абіотичні умови формування
ґрунтів і їхній зв’язок з зовнішніми 
чинниками. Враховано контролю-
ючі чинники, зокрема рельєф, як 
чинник-ретранслятор умов ґрун-
тотворення і чинник часу в процесі 
формування педосфери. Важливого 
значення надано антропогенній ді-
яльності як одному з чинників фор-
мування ґрунтів..

Poznyak S.P., Krasyekha Ye.N. 
The Factors of Soil Formation: Manu-
al. - L’viv: Publishing Centre of Ivan
Franko National University of L’viv,
2007. – 400 p.

Components of geographical en-
vironment as the factors of soil forming
have been defi ned. Separate sections are
devoted to the analysis of environment 
creation of soil sphere, processes of me-
tabolism and interchange of energy be-
tween soil sphere and other geospheres
and natural bodies, abyssal factors, the
living organisms as the biotic focus of 
soil sphere, internal abiotic conditions 
of soil creation and their correlation to
environmental factors. The control fac-
tors, e.g. relief as the relay factor of the
conditions of soil creation and the time
factor during soil sphere formation have
been considered. Much attention is paid
to the anthropogenic man activity as one
of the factors of soil creation.

x

ISBN 966-613-472-1
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Зіновій Паньків. Земельні
ресурси: Навчальний посібник. –
Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2008. – 272 с.

У навчальному посібнику роз-
крито значення земельних ресурсів
у житті людини та функціонуванні
біосфери, розглянуто класифікаційні
одиниці земельних ресурсів і земель-
них угідь. Висвітлено особливості су-
часного стану та переважаючі напря-
ми використання земельних ресурсів
світу та України. Проведено аналіз
сучасного використання осушених
і зрошуваних земель України та об-
ґрунтовано напрями їхнього раціо-
нального використання. Проаналі-
зовано особливості функціонування
ринку купівлі-продажу та оренди
землі, наведено головні напрями
охорони земельних ресурсів України.

Zinoviy Pankiv. Land Resourc-
es: Manual. – Publishing Centre of Ivan 
Franko National University of L’viv, 
2008. – 272 р.

The importance of the land re-
sources in a human life and function-
ing of the biosphere have been revealed, 
and the classifi cation units of the land 
resources have been analyzed. The cur-
rent state and prevailing trends of the 
land use in the world and Ukraine have 
been characterized. The modern state of 
the reclaimed land and irrigated areas
of Ukraine and their rational use have 
been justifi ed. The features of the land 
market and the main directions of the
land resources protection in Ukraine 
were analyzed. 

x
ISBN 978-966-613-564-6

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/02/pankiv_zp_zemelni_resursi.pdf 
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Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. 
Основи теорії і практикум: Навчаль-
ний посібник. – Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 
232 с.

У навчальному посібнику ви-
кладено головні теоретичні поло-
ження морфології ґрунтів як розділу 
ґрунтознавства, у якому розглянуто 
основні морфологічні ознаки і влас-
тивості ґрунтів, розкрито сутність 
термінів, що вживають у ґрунтознав-
стві. Детально розглянуто основний 
об’єкт вивчення морфології ґрунтів – 
ґрунтовий профіль, різні типи його 
будови, розподіл речовин в його меж-
ах та його диференціацію. Значну 
увагу приділено номенклатурі і сим-
волам генетичних горизонтів, при-
йнятих в Україні, США, Російській 
Федерації та у світовій базі даних про 
ґрунтові ресурси (WBR). Запропонова-
но головні принципи морфологічного 
аналізу ґрунту.

M. Kit  Soil Morphology. Theory 
and Practical Work: Manual. – L’viv:
Publishing Centre of Ivan Franko National
University of L’viv, 2008. – 232 р.

The main theoretical issues and
terminology of soil morphology as a
part of soil science have been described.
The soil profi le and its types, genetic
horizons, soil constitution, color, and
inclusions as well as all the types of 
nomenclature and symbols of genetic
horizons used in Ukraine, USA, Russia,
and World Reference Base for Soil Re-
sources (WBR) have been analyzed. The
main principles of soil morphological
analysis are proposed.

x
ISBN 978-966-613-588-2

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Тарас Ямелинець. Застосу-
вання географічних інформаційних
систем у ґрунтознавстві: Навчальний
посібник. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.

У навчальному посібнику ви-
світлено загальні принципи органі-
зації і функціонування географічних
інформаційних технологій (ГІС) та
основні можливості використання
методів ГІС у ґрунтознавстві. Значну 
увагу звернено на теоретичні осно-
ви ГІС-технологій та їхні прикладні
можливості. Зокрема, у посібнику 
наведено ГІС-аплікації з вивчення
ерозійної деградації ґрунтів та кар-
тографування ґрунтового покриву.
Також розкрито особливості дистан-
ційного зондування ґрунтового по-
криву із застосуванням програмних
ГІС-пакетів.

Taras Yamelynets. Geographi-
cal information systems in soil science: 
Manual. - L’viv: Publishing Centre of 
Ivan Franko National University of L’viv, 
2008.–196 с.

The main principles of the creation
and performance of geographic infor-
mation systems (GIS), the GIS applica-
tion methods into soil science has been 
described in the manual. The detailed 
analysis of GIS modern trends and meth-
odology for investigation of soil cover has 
been carried out. Special sections are de-
voted to the theoretical footing of GIS 
and its application extension. Separate 
section deals with GIS-application for es-
timation of soil erosion degradation and 
soil mapping in particular. Usage of GIS 
in complex with remote sensing tech-
nique for soil mapping has been taken 
into account. The main attention is paid 
to the usage of GIS-applications such as 
ArcView and ArcGIS.

xISBN 978-966-613-587-5 
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/his_v_hruntoznavstvi_

iamelynets-.pdf 
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Зенон Гамкало. Екологічна 
якість ґрунту: Навчальний посібник. 
− Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2008. − 232 с.

У навчальному посібнику висвіт-
лено сучасні підходи щодо системно-
функціональної організації ґрунту, 
як головного регулятора біосфери, 
ефективність симбіотрофного комп-
лексу ґрунт-рослина, роль активної 
фази органічної речовини у забезпе-
ченні внутрішньоґрунтових циклів 
біофільних елементів і формуванні  
механізмів захисту конститутивної 
органічної частини ґрунту від біоде-
струкції. У посібнику викладено нові 
теоретичні, методологічні і методичні 
підходи до оцінки якості ґрунту в біо-
геоценологічному аспекті. Наведені 
методи індикації екологічної якості 
ґрунту агроекосистем, зокрема еда-
фічного комфорту, фронту окиснення, 
буферної здатності, іонної активності. 

Zenon Gamkalo. Ecological soil
quality: The Textbook-L’viv: Publishing
Centre of Ivan Franko National Univer-
sity of L’viv, 2008.–232 p.

The textbook covers modern ap-
proaches to the system-functional orga-
nization of soil as the main regulator of 
the biosphere, the effectiveness of the
symbiotrophic soil-plant complex, the
role of the active phase of organic matter
in providing soil cycles of biophilic ele-
ments and the formation of mechanisms
to protect the constitutive organic part of 
soil. The manual outlines new theoreti-
cal, methodological, and methodological
approaches to soil quality assessment in
the biogeocenological aspect. Methods
of indication of ecological quality of soil
of agroecosystems, in particular edaphic
comfort, oxidation front, buffering abil-
ity, ionic activity are given. 

x
УДК [631.416/417+631.427.1]: 631.81(477.83) 

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Галина Іванюк. Біопродук-
тивність ґрунтів : Навчальний посіб-
ник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2009. – 203 с.

У навчальному посібнику відо-
бражено концепцію біопродуктив-
ності ґрунтів, проведено детальний
аналіз продуктивності природних
фітоценозів, агроценозів та едафону.
Дослідження біологічної продуктив-
ності ґрунтів з метою раціонального
використання природних ресурсів є
однією з актуальних проблем сучас-
ності. Від цього залежать питання
охорони навколишнього середови-
ща та рішення важливих завдань
збільшення сільськогосподарського
виробництва. На сьогоднішній день
детально досліджено зміни про-
дуктивності рослинності пов’язані з
властивостями різних видів ґрунтів,
проте антропогенний вплив вивчено
не достатньо.

Halyna Ivanyuk. Bioproductiv-
ity of soils: The Textbook. – L’viv: Pub-
lishing Centre of Ivan Franko National 
University of L’viv, 2009. – 203 p.

The concept of Bioproductivity 
of soils is reflected in a manual, the 
detailed analysis of the productivity of 
natural phitocenoses, agrocenoses and 
edaphon. Bioproductivity are presented. 
A study of the biological productivity of 
soils with the purpose of the rational use 
of natural resources is one of the topi-
cal problems of contemporaneity. The 
questions of environment protection 
and the decision of important tasks of 
the increase of agricultural production 
are dependent on it. For today changes 
of the productivity of vegetation con-
nected with properties of different types 
of soils, and anthropogenic infl uence are 
not studied enough.

x
ISBN 978-966-613-717-6

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/01/Ivanuk_2009.pdf 
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Навчально-методичні вка-
зівки до виконання практичних 
робіт з курсу “Кадастр природ-
них ресурсів” для студентів спе-
ціальності “Екологія та охорона 
навколишнього середовища” / 
З. Паньків. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. – 74 с.

Навчально-методичні вка-
зівки дозволяють студентам якіс-
но виконувати практичні роботи 
з грошової оцінки земель несіль-
ськогосподарського призначення, 
що дозволить їм закріпити теоре-
тичні знання та набути практич-
них навичок визначення вартості 
земельних ділянок несільськогос-
подарського призначення.

Educational and methodical
instructions for practical work on
the course “Cadastre of Natural Re-
sources” for students majoring in
“Ecology and Environmental Pro-
tection” / Z. Pankiv. - L’viv: Ivan 
Franko L’viv National University 
Publishing Center, 2009. - 74 p.

Educational and methodical
instructions allow students to per-
form high-quality practical work 
on monetary valuation of non-
agricultural land, which will allow 
them to consolidate theoretical
knowledge and acquire practical
skills in determining the value of 
non-agricultural land

xhttps://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/Praktychni-KadastrPR-

metodychka-Pankiv.pdf 
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Лабораторний практикум з
курсу «Гідрохімія»: для студентів
географічного факультету напря-
му 6.070800 – “Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористу-
вання” /уклад.: О.С. Бонішко,
Л.М. Варга. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 108 с.

Лабораторний практикум
містить роботи з аналізу вод, які
включають відбір, збереження,
якісний та кількісний аналіз.
Запропоновані методи, що базу-
ються на визначенні нормованих
гранично-допустимих концен-
трацій компонентів, використо-
вують для контролю якості вод.

Laboratory workshop on the
course “Hydrochemistry”: for stu-
dents of the Faculty of Geography 
in the direction of 6.070800 - 
“Ecology, environmental protection 
and sustainable use of nature” / 
compiled by: О.S. Bonishko, 
L.M. Varga. - L’viv: Ivan Franko 
L’viv National University Publish-
ing Center, 2010. - 108 p.

The laboratory workshop
includes work on water analysis, 
which includes selection, conser-
vation, qualitative and quantita-
tive analysis. The proposed meth-
ods, based on the determination 
of normalized maximum allowable 
concentrations of components, are 
used to control water quality.

x
https://geography.lnu.edu.ua/employee/

bonishko-oksana-stanislavivna 
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Навчально-методичні вка-
зівки до виконання практичних 
робіт з курсу «Земельні ресурси» 
для студентів спеціальності “Еко-
логія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 
природокористування” /уклав: 
З.П. Паньків. – Львів: Видавни-
чий центр ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2010. – 96 с.

Навчально-методичні вка-
зівки дозволяють студентам за-
кріпити теоретичні знання про 
класифікацію земель, навчитися 
працювати з обліковими земель-
но-кадастровими документами, 
аналізувати особливості сучас-
ного використання земельних 
ресурсів різних адміністративних 
утворень України тощо. 

Educational and methodical
instructions for practical work on
the course “Land resources” for
students majoring in “Ecology,
Environmental Protection and
Sustainable Nature Management” /
concluded: Z.P. Pankiv. - L’viv:
Ivan Franko L’viv National Univer-
sity Publishing Center, 2010. - 96 p.

Educational and methodi-
cal instructions allow students to
consolidate theoretical knowledge
about land classifi cation, learn to
work with accounting land cadas-
tral documents, analyze the fea-
tures of modern land use of various
administrative entities of Ukraine
and more.

x
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2020/09/Zem.resurs-metodychka-Pankiv.pdf 
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Методичні вказівки для
виконання практичних робіт з
дисципліни «Методика еколо-
гічних досліджень» для студен-
тів напряму підготовки 6.070800
«Екологія та охорона навколиш-
нього середовища» /укладачі:
А.А. Кирильчук, Є.А. Іванов. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2010. – 74 с.

У методичних вказівках
розглянуто сучасні методи, які
використовують в екології: ла-
бораторно-аналітичні, карто-
графічні, бального оцінювання,
соціологічного опитування тощо.

Methodical instructions for
practical work in the discipline 
“Methods of environmental re-
search” for students in the direc-
tion of training 6.070800 “Ecology 
and environmental protection” / 
compilers: A.A. Kyrylchuk, 
Ye.A. Ivanov. - L’viv: Ivan Franko 
L’viv National University Publish-
ing Center, 2010. - 74 p.

The methodical instructions
consider modern methods used 
in ecology: laboratory-analytical, 
cartographic, scoring, sociological 
survey, etc

x
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Кирильчук А.А., Пань-
ків З.П., Папіш І.Я. Студент-
ські наукові роботи (курсові, 
дипломні та магістерські): Мето-
дичні рекомендації до написання 
та основні вимоги до оформлення 
(для студентів напряму підготов-
ки 6.040104, 7.040401 і 8.040401 
– Географія, спеціалізації – біо-
географія і географія ґрунтів - 
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2012. – 41 с.

Викладено методологічний 
підхід до підготовки курсових, 
дипломних та магістерських робіт 
для студентів напряму підготовки 
6.040104, 7.040401 і 8.040401 – 
Географія, спеціалізації – біоге-
ографія і географія ґрунтів. 

Kyrylchuk A.A., Pan-
kiv Z.P., I.Y. Papish I.Y. Stu-
dent research papers (course, di-
ploma, and master’s): Methodical
recommendations for writing and
basic requirements for design (for
students majoring in 6.040104,
7.040401 and 8.040401 - Geog-
raphy, specializations - biogeogra-
phy and soil geography - L’viv: Ivan
Franko L’viv National University,
2012. - 41 p.

The methodological approach
to the preparation of course, di-
ploma and master’s theses for stu-
dents in the direction of training
6.040104, 7.040401 and 8.040401
- Geography, specializations - bio-
geography and soil geography.

x
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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І.Я. Папіш, Т.С. Ямели-
нець. Практикум з картографії
ґрунтів: Навчальний посібник. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2009. – 450 с.

Посібник стосується питань,
пов’язаних з практичною реалізацією
базової теорії та методології картогра-
фування ґрунту; вивчення та освоєння
методів масштабних ґрунтових дослі-
джень як основного виду ґрунтових і
географічних досліджень. Структура
посібника розроблена як науково-ме-
тодична інструкція з виконання за-
вдань і тестових питань. Подано широ-
кий спектр теоретичних, методичних
та практичних рекомендацій щодо їх
реалізації, а також перелік необхідних
навчальних матеріалів для ефективної
реалізації практичних робіт. 

I.Y. Papish, T.S. Yamelynets. 
Practicum on soil mapping: Manual. – 
L’viv: Publishing Centre of Ivan Franko 
National University of L’viv, 2009. – 
450 р.

The manual deals with issues re-
lated to the practical implementation 
of basic theory and methodology of soil 
mapping; learning and mastering the 
techniques of large-scale soil surveys as 
the main type of soil and geographical
research. The structure of the manual 
is designed as a scientifi c and methodi-
cal task instructions and test questions. 
Posted a wide range of theoretical, 
methodological, and practical recom-
mendations for their implementation, 
as well as a list of required teaching ma-
terials for the effective implementation 
of practical work.

xISBN 978-966-613-638-4 
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2020/09/kartohrafi ia_papish_iamelynets-.pdf 



28

С.П. Позняк. Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів: підручник. У двох 
частинах. Ч.1. / С. П. Позняк. – Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.

Розглянуто основи ґрунтоз-
навства, питання ґенези та еволюції 
ґрунтів, їхню роль і функціонування 
в біосфері. Подано загальну схему 
процесу ґрунтотворення, проілю-
стровано роль колообігу речовин у 
ґрунтотворенні, розкрито значення 
компонентів географічного серед-
овища як чинників ґрунтотворення. 
Охарактеризовано склад, властивості 
твердої, рідкої, газоподібної і живої 
фаз ґрунту. Проаналізовано чинни-
ки й умови родючості та відтворення 
ґрунтів. Обговорено питання класи-
фікації, систематики і таксономії 
ґрунтів 

S.P. Poznyak. Soil Science and
Soil Geography: Manual. In Two Parts.
P.1. - L’viv: Ivan Franko National Uni-
versity of L’viv, 2010.– 270 р.

The soil science theory, issues of 
genesis and soil role and functioning in
the biosphere are reviewed. The general
scheme of soil creation, the role of ele-
ments migration for the soil evolution,
the importance of the geography envi-
ronment components as the factor of 
soil evolution, the soil substance, com-
ponents, properties of its massive, fl uid,
gaseous and alive phases are described.
The main principles of soil taxonomy 
and classifi cation are stated.

xISBN 978-966-613-768-8; 
ISBN 978-966-613-769-5 (Ч.1)

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/hruntoznavstvo-ch.1.pdf 
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Позняк С.П. Ґрунтознавство і 
географія ґрунтів: підручник. У двох
частинах. Ч.2. / С. П. Позняк. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Розглянуто загальні закономір-
ності географічного поширення ґрун-
тів, принципи ґрунтово-географіч-
ного і агроґрунтового районування,
історія створення і зміст ґрунтових
карт світу та України. Подано ха-
рактеристику умов ґрунтотворення,
генетико-морфологічні особливості
найпоширеніших ґрунтів, їхній склад
і властивості. Проаналізовано про-
блеми і способи раціонального ви-
користання та охорони ґрунтів. Оха-
рактеризовано особливості структури
ґрунтового покриву та принципи кар-
тографування ґрунтів. 

S. Poznyak. Soil Science and Soil 
Geography: Manual. In Two Parts. P.2.
– L’viv: Ivan Franko National University 
of L’viv, 2010.– 286 p.

The main principles of soil dis-
tribution, soil-geographical zoning and 
agro-industrial grouping, history of soil 
cartography and mapping are stated in 
a manual. The geographical conditions, 
genetic-morphological properties of 
main soil types are reviewed. The prob-
lems and approaches for soil protection 
and sustainable use are analyzed. Also,
the specifi c structure of the soil cover 
and its mapping are characterized

xISBN 978-966-613-768-8; 
ISBN 978-966-613-795-4 (Ч.2)

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 
2021/03/Pozniak-Hruntoznavstvo2char-book.pdf 
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А. А. Кирильчук, О. С. Боніш-
ко. Хімія ґрунтів. Основи теорії і прак-
тикум: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 350 с.

У навчальному посібнику роз-
глянуто головні напрями сучасної 
хімії ґрунтів як розділу ґрунтознав-
ства: хімія ґрунтової маси, хімія ґрун-
тотворних процесів, хімічні основи 
родючості ґрунту та аналітична хімія 
ґрунтів. Викладено основні теоретичні 
положення хімії ґрунтів: елементний 
і фазовий склад ґрунтів; приведено 
фундаментальні закони іонного обміну 
та адсорбції; розглянуто формування 
кислотності та лужності ґрунтів. Осо-
бливу увагу приділено вивченню складу 
і властивостей специфічних і неспеци-
фічних органічних речовин у ґрунті. 
Проаналізовано питання, пов’язані з 
ОВП і режимами та буферною здатніс-
тю ґрунтів. Запропоновано методичні 
і практичні рекомендацій та різнома-
нітні методи лабораторно-аналітичного 
дослідження ґрунтів. 

A. A. Kyrylchuk, O. S. Bonish-
ko. Soil Chemistry. Theory and practical
work: Manual. – L’viv: Publishing Centre
of Ivan Franko National University of 
L’viv, 2011. – 350 р.

The main ways of contemporary 
soil chemistry as a part of soil science,
namely soil mass chemistry, soil forming 
processes, chemical basics of soil fertil-
ity and analytic soil chemistry have been
described in the manual. The main theo-
retical issues of soil chemistry, elemental
and phase soil composition, fundamental
laws of ion exchange and adsorption, soil
acidity and alkalinity have been presented.
Special attention has been paid to compo-
sition and properties of specifi c and non-
specifi c organic soil substances as well as
humifi cation and organic mineral interac-
tion. Oxidation reduction processes and
assimilation capacity of soils have been
analyzed. A wide range of methodological 
and practical recommendations and differ-
ent methods of laboratory analytical study 
of soils have been presented.

x
ISBN 978-966-613-893-7

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/01/Kyryl-chuk-A.A.-KHimiia-hruntiv.pdf 
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Ю. І. Наконечний. Практи-
кум з ґрунтознавства і географії ґрун-
тів: навчальний посібник. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374 с.

Розглянуто широкий спектр
методичних і практичних рекомен-
дацій та різних методів лабораторно-
аналітичного вивчення властивостей
ґрунтів. Особливу увагу приділено
вивченню фізичних властивостей
ґрунту та гумусового стану ґрунтів.
Розглянуто загальні закономірності
географічного поширення ґрунтів,
принципи ґрунтово-географічного та
агроґрунтового районування. Подано
характеристику умов ґрунтотворен-
ня, склад і  властивості найпошире-
ніших ґрунтів світу.

Yu. I. Nakonechny. Practicum
of Soil Science and Soil Geography: 
Manual. – L’viv: Ivan Franko National 
University of L’viv, 2013. –374 p.

A wide range of methodological
and practical recommendations and 
various methods of laboratory and an-
alytical study of the properties of soils 
have been shown. Particular attention 
is paid to the physical properties of soil 
and humus. The general patterns of geo-
graphic distribution of soils, principles
of soil-geographical and soil-agricul-
tural zoning have been revealed. The 
characteristics of the soil conditions, 
structure, and properties of the most 
common soils in the world have been 
analyzed.

xISBN 978-617-10-0019-3
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 

2020/12/Nakonechnyy-YU.I.-Praktykum-z-
gruntoznavstva-i-heohrafi i-gruntiv.pdf 



32

Ю. М. Андрейчук, Т. С. Яме-
линець. ГІС в екологічних дослі-
дженнях та природоохоронній спра-
ві: Навчальний посібник. – Львів : 
“Простір-М”. 2015. – 284 с.

У навчальному посібнику висвіт-
лено загальні принципи організації і 
функціонування географічних інфор-
маційних технологій (ГІС) та основні 
можливості використання методів ГІС 
в природоохоронній справі та у дослі-
дженні екологічних проблем. Значну 
увагу звернено на теоретичні основи 
геоінформаційного моделювання та 
картографування, а також їх приклад-
ного застосування. У посібнику також 
наведено можливості інтеграції даних, 
що надходять з різних джерел моні-
торингу стану довкілля. Актуальність 
навчального посібника визначається 
детальним аналізом сучасних напрямів 
та методологічних підходів до вивчення 
компонентів довкілля, їх комплексного 
аналізу засобами ГІС-технологій.

Yuriy Andreichuk, Taras
Yamelynets. GIS in ecology studies 
and nature conservation [Text]: Manu-
al. – L’viv: “Prostir-M”, 2015. – 284 p.

The main principles of creation of 
geographic information systems (GIS),
the GIS methods in ecology and con-
servation have being described in the
manual. The theoretical basis of the
geo-modeling and mapping, as well
as its application have been analyzed.
The manual also provides approaches
to integrating data from different en-
vironment monitoring sources. The
relevance of the manual is defi ned by 
a detailed analysis of current trends
and methodological approaches to the
study of natural environment monitor-
ing components, its complex analysis
using GIS tools

x
ISBN 978-617-7363-00-1

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.
net/downloads/wwf__.pd
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Наконечний Ю. І. Боні-
тування ґрунтів: навчально-ме-
тодичний посібник /Ю. І. Нако-
нечний. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 82 с.

Розглянуто основні принци-
пи, критерії та широкий спектр
методичних і практичних реко-
мендацій для проведення боніту-
вання ґрунтів. Викладено методи
загального бонітування ґрунтів,
бонітування стосовно різних
сільськогосподарських культур і 
земельних угідь, а також етапів
робіт і порядку їх проведення.

Nakonechny Yu. I. Soil rat-
ing: educational and methodical 
manual. – L’viv: Ivan Franko Na-
tional University of L’viv, 2015. – 
82 p.

The basic principles, criteria, 
and a wide range of methodological 
and practical recommendations for 
quality of soil. The method overall 
quality of soil, quality for various 
crops and land, as well as working 
stages and the order of their con-
duct.

x
УДК 631.44/.454(075.8)

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/
2020/12/Nakonechnyy-YU.I.-Bonituvannia-gruntiv.pdf 
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Гаськевич В. Польовий 
практикум з ґрунтознавства і гео-
графії ґрунтів : навч. посібник /
В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2016.–254 с.

Розглянуто основи польових 
досліджень ґрунтів і ґрунтового 
покриву при проведенні при-
кладних досліджень, навчальних 
і виробничих практик. Схаракте-
ризовано чинники ґрунтотворен-
ня і їхній вплив на формування 
ґрунтів й ґрунтового покриву, 
підготовчий, польовий та каме-
ральний періоди дослідження 
ґрунтів, основи картографуван-
ня ґрунтів.

Haskevych V. Field Work-
shop on Soil Science and Soil Ge-
ography: Manual. – L’viv: Ivan
Franko National University of L’viv,
2016. – 254 р.

The basics of fi eld studies of 
soils and soil cover during the ap-
plied research training and produc-
tion practices have been studied.
Soil formation factors and their
infl uence on the formation of soils
and soil cover, preparatory, fi eld
and -offi ce periods of soil study and
mapping of soils foundations have
been characterized.

x
ISBN 978-617-10-0304-0

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv
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Практикум з агроекології: на-
вчально-методичний посібник / О.Г.
Телегуз, І. М. Шпаківська, Н.М.
Єфімчук.–Львів :ЛНУ імені Івана
Франка, 2017.–176 с.

Висвітлено результати агроеко-
логічної оцінки ґрунтів шляхом ви-
значення класів придатності ґрунтів
орних земель, призначених для ви-
рощування сільськогосподарських
культур. Узагальнено морфолого-ге-
нетичні показники і фізико-хімічні
властивості ґрунтів Львівської області.
Складено структурну формулу ґрун-
тового покриву природно-сільсько-
господарських районів. Висвітлено
сучасний стан еродованих ґрунтів.
Проведено агроекологічну оцінку 
особливо цінних ґрунтів і визначено
індекси географічного поширення
та цінності цих ґрунтів. Розраховано
ґрунтово-екологічний індекс фонових
ґрунтів. Складено схему агроекологіч-
ного районування Львівської області.

Workshop on Agroecology: educa-
tional and methodical manual. / Teleguz 
O.G., Shpakivska I.M., Efi mchuk N.M.
– L’viv: Ivan Franko National University of 
L’viv, 2017. – 176 p.

The thesis presents the results of agro-
ecological evaluation of soil in L’viv Oblast 
by defi ning classes of soil suitability of ar-
able land for growing crops on the level of 
natural agricultural districts and provinces. 
The morpho-genetic parameters and physic-
chemical properties of soils in L’viv Oblast 
have been generalized and its agricultural-
production classifi cation has been analyzed. 
The structural formula of soil cover in natu-
ral-agricultural districts has been developed. 
The current state of the eroded soil has been 
estimated and erosion rate calculated. An 
agroecological assessment of the valuable 
soil has been provided. The calculation 
method for the geographical distribution 
index and soil value has been described. The 
soil-ecological index of background soils of in 
the region and information database for its 
calculation have been developed. The various 
approaches for soil zoning and the scheme of 
agroecological zoning of L’viv.

x
ІSBN 978-617-10-0060-5

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/Praktykum-z-agroekologii.pdf 
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Паньків З. П. Ґрунти
України: навчально-методичний 
посібник /З. П. Паньків. – Львів
: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 
–112 с.

У навчально-методичному 
посібнику охарактеризо вано гео-
графічні закономірності поши-
рення ґрунтів у межах природних 
зон і гірських країн, наведено ві-
домості про площі ґрунтів у їхніх 
межах, запропоновано практичні 
роботи, які дозволяють закріпи-
ти теоретичний матеріал та фор-
мують навики вміння самостій-
ної дослідницької роботи.

Pankiv Z. P. Soils of Ukraine:
educational and methodical man-
ual. – L’viv: Ivan Franko National
University of L’viv, 2017. –112 p.

The educational and methodi-
cal manual describes the geograph-
ical patterns of soil spread within
natural areas and mountainous
countries, provides information
about the soil area within their
limits, suggested practical works
that allow to consolidate theoreti-
cal material and form skills of in-
dependent research work.

x
УДК 551.311.234/.24(477)(076)

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/grunty-Ukraine-Pankiv.pdf 
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Галина Іванюк. Класифікація і
діагностика ґрунтів: навч. посібник / Г.С.
Іванюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2017. – 334 с.

У посібнику розкрито основні понят-
тя класифікації ґрунтів: систематика, так-
сономія, номенклатура і діагностика; види
та принципи класифікацій ґрунтів. Роз-
глянуто напрями та періоди класифікації
ґрунтів у різних країнах світу, в тому числі
в Україні. Наголошено на важливості гене-
тичного принципу в класифікації ґрунтів. 
Викладено основні положення класифіка-
ції ґрунтів СРСР (1977 р.), а також автор-
ської класифікації ґрунтів України (2005
р.). Детально охарактеризовано класифі-
кації ґрунтів, які фактично мають статус
міжнародних: „Soil Taxonomy”, Легенда
Ґрунтової карти Світу ФАО-ЮНЕСКО,
WRB, а також класифікації та діагностики
ґрунтів деяких країн-сусідів України. При-
ділено увагу питанню кореляції ґрунтових
класифікацій.

Halyna Ivanyuk. Classifi cation and 
diagnosis of soils: textbook. manual. - L’viv: 
Ivan Franko L’viv National University, 2017.
- 334 p.

The basic concepts of soil classifi cation:
systematic, taxonomy, nomenclature, and 
diagnosis; types and principles of soil clas-
sifi cations is refl ected in a manual. Directions 
and periods of soil classifi cation in different
countries, including Ukraine have been con-
sidered. Is emphasized the importance of the 
genetic principle of soil classifi cation. The ba-
sic positions of soil classifi cation of the USSR 
(1977), and of the new author’s classifi cation 
of soils of Ukraine (2005) are presented. The 
soil classifi cations, which in fact have interna-
tional status („Soil Taxonomy”, Legend of the 
FAO-UNESCO Soil Map of the World, WRB), 
and soil classifi cation and diagnosis of some
of the neighboring countries of Ukraine (Po-
land, Russia, Belarus, Moldova) are described 
in detail. Attention is paid to the issue of cor-
relation of soil classifi cations.

x
ISBN 978-617-10-0147-3 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/01/Ivanuk_2017.pdf 
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С. П. Позняк. Актуальні 
проблеми ґрунтознавства і гео-
графії ґрунтів. навч. посібник / 
С. П. Позняк. – Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2017. – 272 с. 

Систематизовано та уза-
гальнено відомості про генезу, 
географію і екологію ґрунтів, 
методи дослідження ґрунтів, 
роль і значення ґрунту в біо-
сфері. Подано аналіз сучасних 
уявлень про ґрунтознавство як 
фундаментальну науку, предме-
том дослідження якої є унікальне 
природне тіло і ресурс – ґрунт. 
Висвітлено роль ґрунтознавства 
у вирішенні глобальних проблем 
людства щодо забезпечення про-
довольством і збереження при-
родного середовища.

S. P. Poznyak. The actual
problems of soil science and geog-
raphy of soils. – L’viv: Publishing
Centre of Ivan Franko National
University of L’viv, 2017.–272 p.

The detailed information
about the origin, geography and
ecology of soils, soil research meth-
ods, the role and importance of soil
in the biosphere was systematized
and generalized. The analysis of 
modern approaches in soil science
as fundamental science with soil
as the unique natural body and re-
search subject has been provided.
The role of soil in global challenges 
for food security and the preserva-
tion of the environment has been
described.

x
ISBN-978-617-10-0246-3

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/aktualni-problemu.ps-2017.pdf 
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Вплив транспортної інфраструктури
на біорізноманіття: практичний посібник 
для країн Карпатського регіону : практ.
посіб. / Главач В., Андель П., Матушова
Ї., Достал I., Стрнад M., Башта А-Т., Проць
Б.,Ямелинець Т. та ін. – Дрогобич : Коло,
2019. – 228 c.

У посібнику представлено аналіз су-
часного стану справ розвитку транспортної
інфраструктури, безпечної для довкілля в
різних країнах Карпатського екорегіону,
каталог заходів, які мають вирішальне
значення для міграції тварин, огляд заці-
кавлених сторін, які впливають на процес
розвитку інфраструктури, а також рекомен-
дації щодо сталого розвитку транспорту та
оцінки впливу транспорту на довкілля.
Посібник призначений для експертів та
працівників транспортної галузі та охоро-
ни природи, а також для біологів, екологів,
студентів відповідних спеціальностей, фа-
хівців із питань оцінки впливу на довкілля,
працівників державних органів тощо.

Impact of transport infrastructure on
biodiversity: a practical guide for the coun-
tries of the Carpathian region: practice. way. 
/ Glavach V., Andel P., Matushova I., Dostal 
I., Strnad M., Bashta AT, Prots B., Yamely-
nets T. and others. - Drogobich: Kolo, 2019. 
- 228 p.

The manual presents an analysis of the
current state of development of environmen-
tally safe transport infrastructure in different 
countries of the Carpathian Ecoregion, a cata-
log of measures crucial for animal migration, 
an overview of stakeholders infl uencing the 
infrastructure development process, as well 
as recommendations for sustainable transport 
development. environmental impact assess-
ments. The manual is intended for experts 
and workers in the field of transport and 
nature protection, as well as for biologists, 
environmentalists, students of relevant spe-
cialties, specialists in environmental impact 
assessment, government offi cials.

x
ISBN 978-617-642-451-2

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Паньків З. П. Наконечний Ю. І. 
Земельні ресурси. Практикум: навчальний 
посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2020. – 196 с.

У навчальному посібнику наведено 
класифікацію земель України за основним 
цільовим призначенням, діагностичні 
ознаки категорій земельних угідь та ви-
дів економічної діяльності, класифікацій 
категорії власників земельних ділянок і 
землекористувачів, проаналізовано пра-
вові положення набуття права власності 
на землю, форми власності і користуван-
ня земельними ділянками, типи обмежень 
права власності та права користування зе-
мельними ділянками. Наведено методики 
нормативної грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначення, обраху-
вання норм сплати земельного податку, 
відшкодування втрат сільськогосподар-
ського та лісогосподарського виробництва, 
розкрито повноваження органів державної 
влади та місцевого самоврядування у галу-
зі регулювання земельних відносин.

Pankiv Z. P., Nakonechny Yu.
I. Land resources. Workshop: textbook. -
L’viv: Ivan Franko L’viv National Uni-
versity, 2020. - 196 p.

The textbook presents the clas-
sifi cation of lands of Ukraine by main
purpose, diagnostic features of land cat-
egories and types of economic activity,
classifi cations of landowners and land
users, analyzes the legal provisions for
land ownership, forms of ownership
and use of land, types of restrictions
on property rights and land use rights.
Methods of normative monetary valu-
ation of agricultural lands, calculation
of land tax payment norms, compensa-
tion of losses of agricultural and forestry 
production, powers of state authorities
and local governments in the fi eld of 
land relations regulation are revealed.

x
УДК [911.3:332.32](075.8)

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 
2020/09/Zemel-ni-resursy.-Praktykum-Pankiv.pdf 
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Слово про ґрунти = A 
word about soils / упоряд. С. По-
зняк. - Львів: 2020. – 140 с.

У книжці зібрані висловлю-
вання про ґрунти з найдавніших 
часів до наших днів у найрізно-
манітніших аспектах (наукових,
практичних, філософських, духо-
вних, релігійних), розкривається
тісний зв’язок і взаємозалежність
між ґрунтом і людиною в усі пері-
оди розвитку людського суспіль-
ства. Ця книжка розрахована не
лише для ґрунтознавців, відда-
них своїй професії, а й для приро-
дознавців і людей, які з шаною і 
розумінням ставляться до ґрунту.

A word about soils / 
S. P. Poznyak. – L’viv: 2020. – 140 с.

This book contains statements
about soils from ancient times to 
the present day in a variety of as-
pects (scientifi c, practical, philo-
sophical, spiritual and religious) 
and the close connection and inter-
dependence between soil and man 
in all periods of human society re-
veals. This book is not only for soil 
scientists, who are devoted to the 
specialty, and also for naturalists 
and people who with respect and 
understanding treat the soil.

x
ISBN 978-617-7746-63-7

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Позняк С. П.Господареві про ґрун-
ти і право на них = For the landowner about 
soils and legal aspects : науково-практичний 
посібник /С. П. Позняк, Н. С. Гавриш. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 
250 с.

Викладені відомості з практично-
го ґрунтознавства, зокрема приватного 
господарювання на земельних ділянках. 
Розглянуто природні процеси ґрунтотво-
рення, властивості основних типів ґрун-
тів, зокрема гранулометричному складові, 
кислотності, карбонатизації, вмісту пожив-
них речовин. Наголошено на агрохімічних 
властивостях ґрунтів. Висвітлено питання 
ґрунтозахисного обробітку, візуальної діа-
гностики стану ґрунтів і культурних рос-
лин, а також небезпеки забруднення ґрун-
тів і продукції рослинництва нітратами та 
радіонуклідами. Розглянуто також правові 
засади права власності на ґрунти і їхнього
використання, відтворення та охорони. 

S. P. Poznyak. For the landowner 
about soils and legal aspects / S. P. Poznyak,
N. S. Gavrysh. – Workshop: textbook. - L’viv:
Ivan Franko L’viv National University, 2020.
- 250 p.

The scientifi c-practical manual contains
information about applied soil science, what is
important for soil use in modern conditions, in
particular for private land management. The
natural processes of soil formation, properties
of the main types of soils are considered. Par-
ticular attention is paid to the soil properties
which are important for the cultivation of vari-
ous crops, such as the granulometric content,
acidity, carbonation, nutrient content. Empha-
sis is placed on the agrochemical properties
of soils. The issues of soil protection tillage,
visual diagnostics of the condition of soils
and cultivated plants, as well as the danger of 
contamination of soils and crop products with
nitrates and radionuclides are presented in de-
tails. The legal aspects of the soil’s ownership
and their use, reproduction and protection are
also considered.

x
ISBN 978-617-10-0598-3

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/up-
loads/2021/03/Pozniak-hospodar-soil-book-2020.pdf 
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С.П. Позняк. Соціальне ґрунтоз-
навство = Social soil science : навч. посібник
/ Позняк С. П., Гавриш Н. С.– Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2021. – 240 с.

Виняткова важливість ґрунтів у су-
часному світі та значущість наукових до-
сліджень з ґрунтознавства є важливим
засобом розв’язання соціальних проблем.
Ґрунтові ресурси, будучи основою розвитку 
сільського господарства, є тим “довготер-
міновим” капіталом, за допомогою якого
існують і розвиваються різні нації. Для
підтримання колективного благополуччя
людей потрібна переорієнтація на зацікав-
леність суспільства в охороні ґрунтів. Сучас-
ний стан грунтів може слугувати не лише
характеристикою розвиненості суспільства,
а й критерієм оцінювання діяльності вла-
ди та соціальної стабільності країни. Для
виконання ґрунтом соціальної функції
необхідно впроваджувати ґрунтозбережу-
вальні інноваційні технології, проводити
земельно-правову державну політику тощо.

S.P. Poznyak. Social soil science: 
textbook. manual / Poznyak S. P., Gav-
rish N. S. - L’viv: Ivan Franko L’viv National 
University, 2021. - 240 p.

The exceptional importance of soils
in the modern world and the importance of 
scientifi c research in soil science is an impor-
tant means of solving social problems. Soil 
resources, being the basis of agricultural de-
velopment, are the long-term capital through 
which different nations exist and develop. To 
maintain the collective well-being of people 
we need a reorientation and public interest 
in soil protection. The current state of soils 
can serve not only as a characteristic of the 
development of society, but also a criterion 
for assessing the activities of government and 
social stability of the country. To perform the 
social function of the soil, it is necessary to 
introduce soil saving innovative technologies, 
economical tools, actively carry out land law 
policy and other activities.

x
ISBN 978-617-10-0635-5

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/06/Pozniak-sots-hrunty-book.pdf  
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Застосування ГІС у природоохорон-
ній справі на прикладі відкритої програми 
QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часков-
ський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во 
Простір-М, 2021. — 228 с.

Висвітлено загальні принципи ор-
ганізації і функціонування географічних 
інформаційних систем (ГІС) та основні 
можливості використання методів ГІС в 
природоохоронній справі та у досліджен-
ні екологічних проблем. Актуальність на-
вчального посібника визначається зроста-
ючими обсягами різноманітної геопросто-
рової інформації про стан та динаміку змін 
компонентів навколишнього природного
середовища, їх комплексного аналізу за-
собами ГІС-технологій. Навчальний по-
сібник рекомендується для працівників 
природоохоронних територій, державних 
та приватних організацій та підприємств,
студентів природничих факультетів.

Application of GIS in environmental
protection on the example of the open program
QGIS [Text]: manual / O. Chaskovskyi,
Y. Andreychuk, T. Yamelynets. -
Lviv: LNU named after Ivan Franko, Prostir-
M Publishing House, 2021. - 228 p.

The textbook highlights the general
principles of organization and operation of 
geographic information systems (GIS) and
the main possibilities of using GIS methods
in environmental protection and in the study 
of environmental issues. The relevance of the
manual is determined by the growing volume
of various geospatial information about the
state and dynamics of changes in the com-
ponents of the environment, their compre-
hensive analysis by GIS-technologies. The
main focus is on the application of the QGIS
software package. The manual is recommend-
ed for employees of protected areas, public
and private organizations and enterprises,
students of geographical, geological and bio-
logical faculties.

x
ISBN 978-617-7746-79-8

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/up-
loads/2021/05/GIS-in-Nature-Protection_QGIS.pdf 
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Зіновій Паньків, Тарас
Ямелинець. Нормативна грошова 
оцінка земель в Україні : навчальний
посібник / Паньків Зіновій, Ямели-
нець Тарас. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2021. – 344 с.

Викладено теоретико-мето-
дологічні основи оцінки земель,
положення природно-сільськогос-
подарського районування території
під час земельно-оціночних робіт,
методики нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподар-
ського та несільськогосподарського
призначення, населених пунктів. Для
студентів природничих факультетів
вищих навчальних закладів ІІІ-IV 
рівнів акредитації, працівників ор-
ганів державної влади та місцевого
самоврядування, науковців і практи-
ків у сфері регулювання земельних
відносин, власників землі та земле-
користувачів.

Zinoviy Pankiv, Taras Yame-
lynets. Normative monetary assesment 
of land in Ukraine: manual / Pankiv Zi-
noviy, Yamelynets Taras. - Lviv: Ivan 
Franko Lviv National University, 2021. 
- 344 p.

Theoretical and methodological
bases of land assesment, provisions 
of natural-agricultural zoning of the 
territory during land valuation works, 
methods of normative monetary valua-
tion of agricultural and non-agricultural 
lands, settlements are presented. For 
students of natural faculties of higher 
educational institutions of III-IV levels
of accreditation, employees of public 
authorities and local governments, sci-
entists and practitioners in the fi eld of 
land relations regulation, landowners 
and land users.

xУДК 332.2.021:332.64
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/ 2021/03/Normatyvna-oc-zemel-

Pankiv-YAmelynets-2021.pdf 
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Андрій Кирильчук, Юрій Нако-
нечний. Методологія та організація до-
сліджень в науках про Землю : навчальний 
посібник / Кирильчук Андрій, Наконечний 
Юрій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2021. – 496 с.

У навчально-методичному посіб-
нику представлено теоретичні студії та 
практичні розробки для освоєння здо-
бувачами загальних принципів, форм та 
методів проведення сучасних наукових 
досліджень. Розглядається структура тео-
ретичного та емпіричного знання в єдності 
з методами теоретичного та емпіричного 
дослідження. Здобувачі ознайомлюються 
із системою організації науково-пізнаваль-
ної діяльності, наукою як соціальним ін-
ститутом, системою підготовки й атестації 
наукових кадрів. Вивчаються види квалі-
фікаційних робіт, методика їх підготовки,
оформлення та захисту. Для студентів при-
родничих спеціальностей. 

Andriy Kyrylchuk, Yuriy Na-
konechny. Methodology and organization 
of research in the sciences of the Earth: a text-
book / Kyrylchuk Andriy, Nakonechny Yuri. 
- Lviv: Ivan Franko Lviv National University,
2021. - 496 p.

The manual presents theoretical stud-
ies and practical development of thematic
and methodological materials for applicants’
development of common principles, forms,
and methods of modern scientifi c research.
The structure of theoretical and empirical
knowledge in unity with methods of theo-
retical and empirical research is considered.
Applicants get acquainted with the system
of organization of scientific and cognitive
activities, science as a social institution, the
system of training and certifi cation of scien-
tifi c personnel. Types of qualifi cation works
methods of their preparation, registration and
protection are studied. For students of natural
specialties.

x
УДК [5:001.8](075.8)

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Позняк С.П., Телегуз О.Г.
Антропогенні ґрунти /Навчальний
посібник/ –Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2021. – 200 с.

У навчальному посібнику ви-
кладені основні проблеми антропо-
генної трансформації ґрунтів. Роз-
глянуті проблеми формування, ево-
люції, класифікації антропогенних
ґрунтів. Для студентів природничих 
факультетів, спеціальності та освітні
програми яких передбачають вивчен-
ня ґрунтознавства.

Poznyak S.P., Teleguz
O.G. Anthropogenic soils / Text-
book / –Lviv: Ivan Franko Lviv 
National University, 2021. - 200 p.

The textbook outlines the
main problems of anthropogenic 
soil transformation. Problems of 
formation, evolution, classifi cation 
of anthropogenic soils are consid-
ered. For students of natural sci-
ences, specialties and educational 
programs which include the study 
of soil science.

xISBN 978-617-10-0634-8
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/up-
loads/2021/05/Pozniak-Telehuz-Antropohenni-

grunty_book.pdf 
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Фізика ґрунтів. Лаборатор-
ний практикум / навчальний 
посібник / В.Г. Гаськевич., 
І.Я. Папіш, О.Г. Телегуз. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2021. – 170 с.

Розглянуто методичні осно-
ви проведення польових та лабо-
раторних досліджень ґрунтів. Ви-
світлено методики та техніку ви-
конання лабораторних аналізів 
з фізики ґрунтів. Для студентів 
географічних, геологічних, біо-
логічних, екологічних та інших 
природничих спеціальностей, 
агрономічних, землевпорядних 
спеціальностей аграрних ЗВО.

Soil physics. Laboratory work-
shop / textbook / V.G. Gaske-
vich., I.Ya. Papish, O.G. Tele-
guz. - L’viv: Ivan Franko L’viv 
National University, 2021. - 170 p.

Methodical bases of conduct-
ing fi eld and laboratory research of 
soils are considered. Methods and
techniques of laboratory tests in
soil physics are covered. For stu-
dents of geographical, geological,
biological, ecological, and other
natural specialties, agronomic,
land management specialties of 
agricultural institutions of higher
education.

x
ISBN 978-617-10-0629-4 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/up-
loads/2021/04/Haskevych2021.pdf 
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Телегуз О.Г. Цифрова
фотографія /Практикум для
самостійної роботи студентів/ –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2021. – 92 с.

Розглянуто теоретичні та
методичні основи цифрової фо-
тографії. Висвітлено методики
та техніку виконання цифрового
фото в різних умовах та різних
жанрах.

Для студентів Львівського
університету, які обрали для ви-
вчення ДВВС «Цифрова фото-
графія».

Teleguz OG. Digital pho-
tography / Workshop for indepen-
dent work of students / - Lviv: Ivan 
Franko Lviv National University, 
2021. - 92 p.

Theoretical and methodical
bases of digital photography are 
considered. Techniques and tech-
niques of digital photo execution in 
different conditions and different 
genres are covered.

For students of Lviv University 
who have chosen to study DIC 
«Digital Photography».

x
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2021/05/Telehuz-Digital-photo-book.pdf 
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Ерозієзнавство: методичні 
вказівки / уклав Наконечний Ю. 
І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2021. – 35 с.

Методичні вказівки укладено 
згідно з навчальною програмою для 
студентів географічного факультету 
спеціальності 103 – Науки про Зем-
лю. Його метою є формування у сту-
дентів знань із основ ерозієзнавства, 
його методології, факторів виникнен-
ня ерозії ґрунтів, протиерозійних за-
ходів, раціонального використання 
земельних ресурсів ерозійно-небез-
печних територій.

Методичні вказівки ознайомлять 
студентів із структурою курсу. Подана 
програма лекцій, перелік запитань для 
самоконтролю, список рекомендованої 
літератури до кожної теми, а також тес-
тові питання на залік.

Erosion studies: methodical in-
structions / concluded by Nakonech-
ny Yu. I. - Lviv: Ivan Franko National
University of Lviv, 2021. - 35 p.

Methodical instructions are con-
cluded according to the curriculum for
students of the Faculty of Geography,
specialty 103 - Earth Sciences. Its pur-
pose is to form students’ knowledge of 
the basics of erosion science, its meth-
odology, factors of soil erosion, anti-
erosion measures, rational use of land
resources of erosion-hazardous areas.

Methodical instructions will ac-
quaint students with the structure of the
course. There is a program of lectures, a
list of questions for self-control, a list of 
recommended reading for each topic, as
well as test questions for the test.

xhttps://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/03/Erozieznavstvo-

Nakonechnyy-book.pdf 
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Морфологія ґрунтів: методич-
ні вказівки / уклав Наконеч-
ний Ю. І. –Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2022. – 53 с.

Методичні вказівки укладено
згідно з навчальною програмою для
студентів географічного факультету 
спеціальності 103 – Науки про Зем-
лю. Її метою є формування у студен-
тів знань про основні морфологічні
ознаки генетичних горизонтів, кри-
терії їхнього виділення та класифіка-
ції, а також ознайомлення з підхода-
ми до морфологічного опису ґрунтів
у Світі. Метою курсу є оволодіння
студентами теоретичних знань з на-
ступним закріпленням їх на прак-
тичних роботах з питань вивчення
морфологічних ознак і властивостей
ґрунтового профілю та подальшого
їхнього застосування при польових
дослідженнях ґрунтів.

Morphology of soils: methodical
instructions / concluded by Nakonech-
ny Yu. I. - Lviv: Ivan Franko National
University of Lviv, 2022. - 53 p.

Methodical instructions are con-
cluded according to the curriculum for 
students of the Faculty of Geography, 
specialty 103 - Earth Sciences. Its pur-
pose is to form students’ knowledge 
of the basic morphological features of 
genetic horizons, criteria for their se-
lection and classifi cation, as well as ac-
quaintance with approaches to morpho-
logical description of soils in the world. 
The aim of the course is to master stu-
dents’ theoretical knowledge, followed
by their consolidation in practical work 
on the study of morphological features 
and properties of soil profi le and their 
further use in fi eld research of soils.

xhttps://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2022/02/Nakonechnyy-Metodychn-

Morfolohiia-gruntiv_2022.pdf 
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Ігор Папіш, Галина Іванюк. 
Ґрунтотворні процеси. Навчальний 
посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. – 326 с.

Розглянуто складний комп-
лекс явищ різнорівневої взаємодії 
між процесами малого біологічного 
і великого геологічного кругообігу 
речовини та енергії в біосфері, що є 
рушійною силою ґрунтоутворення. 
Розкрито сутність явища ґрунтоутво-
рення шляхом пізнання мікропроце-
сів функціонування ґрунтової екосис-
теми і елементарних ґрунтотворних 
макропроцесів. Охарактеризовані 
умови формування і механізми роз-
витку основних ґрунтотворних про-
цесів. Висвітлена генетична природа 
твердофазних продуктів ґрунтоутво-
рення в умовах природно-антропо-
генних і постагрогенних ландшафтів, 
особливості ґрунтоутворення в умо-
вах агропедоґенезу. 

Igor Papish, Galina Ivanyuk.
Soil-forming processes. Tutorial. - L’viv:
Ivan Franko L’viv National University,
2022. - 326 p.

A complex set of phenomena
of multilevel interaction between the
processes of small biological and large
geological cycle of matter and energy in
the biosphere, which is the driving force
of soil formation, is considered. The es-
sence of the phenomenon of soil forma-
tion by cognition of microprocesses of 
functioning of soil ecosystem and ele-
mentary soil - forming macroprocesses
is revealed. The conditions of formation
and mechanisms of development of the
basic soil-forming processes are char-
acterized. The genetic nature of solid-
phase products of soil formation in the
conditions of natural-anthropogenic
and post-astrogenic landscapes, fea-
tures of soil formation in the conditions
of agropedogenesis are highlighted.

x
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Позняк С.П. Орошаемые 
черноземы Юго-Запада Украины. – 
Львов: ВНТЛ, 1997. – 240 с.

У монографії узагальнені ре-
зультати багаторічних стаціонар-
них досліджень динаміки сучасних 
ґрунтотворних процесів у чорноземах 
південного заходу України, зумовле-
них зрошенням низько мінералізо-
ваними водами. Вивчено механізм, 
характер, напрямок і швидкість роз-
витку переважаючих процесів ґрун-
тоутворення. Розроблено прийоми 
регулювання ряду негативних ґрун-
тових процесів і зумовлених ними 
властивостей зрошуваних чорнозе-
мів. Книга адресована фахівцям в 
області ґрунтознавства та географії 
ґрунтів, меліорації, екології ґрунту і 
розрахована на науковців, студентів 
вузів та коледжів.

Poznyak S.P. Irrigated cher-
nozems of South-West Ukraine:
monograph. ‒ L’viv: VNTL, 1997.
– 240 p.

The monograph summarizes
the results of long-term stationary 
research of dynamics of modern
soil formation processes in cher-
nozems of South-Western Ukraine,
resulting from the low-mineralized
irrigation waters. The mechanism,
nature, and direction of prevailing
processes of soil formation rate
have been studied. Several man-
agement techniques of negative soil
processes and properties of the ir-
rigated chernozems caused by them
have been developed.

x
ISBN 966-7148-31-9

https://geography.lnu.edu.ua/employee/
poznyak-stepan-pavlovych 
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Павло Климович. Еколого-
меліоративний аналіз природних
комплексів Волинського Полісся. –
Львів: Видавничий цент ЛНУ імені
Івана Франка, 2000. – 253 с.

У монографії уточнені та об-
ґрунтовані генетичні характеристики
природних комплексів Волинського
Полісся. Проведена їх класифікація
на основі якісних і кількісних особли-
востей водного режиму. Розроблена
типова схема аналізу природних умов
великих неоднорідних меліоративних
об’єктів для забезпечення виділення
природних систем з однозначною
реакцією на меліоративний вплив.
Інтеграція вивчення природних
комплексів і комбінацій забезпечу-
ється тим, що як генетично однорідні
групи ПТК, так і типізовані комбінації
характеризуються через специфіку їх
водного режиму. Для наукових пра-
цівників, практиків, студентів тощо.

Pavlo Klymovych. Ecological-
land-reclamation analysis of nature-
integrated systems of Volyn Polissya: 
monograph. ‒ L’viv, 2000. – 253 p.‒

The monograph clarifi es and sub-
stantiates the genetic characteristics of 
the natural complexes of Volyn Polis-
sya. Their classifi cation on the basis of 
qualitative and quantitative features of 
the water regime is carried out. A stan-
dard scheme for the analysis of natural 
conditions of large heterogeneous recla-
mation facilities has been developed to
ensure the selection of natural systems 
with a clear response to reclamation. 
The integration of the study of natural 
complexes and combinations is en-
sured by the fact that both genetically 
homogeneous groups of PTC and typed 
combinations are characterized by the
specifi cs of their water regime. For re-
searchers, practitioners, students, etc.

x
ISBN 966-7563-04-9

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Землі сільськогосподарського 
призначення: права громадян Укра-
їни /За ред. Н. І. Титової/. – Львів: 
ПАІС, 2005.

С. Позняк, М. Кіт та Н. Гав-
риш – автори: Розділ 2 «Ґрунти 
України та їх оцінка (з географічної 
та екологічної точки зору).

Вперше в науковій літературі з
права виникла потреба забезпечення 
взаємозв’язку природничих наук із 
пов’язаними з ними правовими пи-
таннями. Цей взаємозв’язок є резуль-
татом того, що земельне, аграрне та 
екологічне галузі права та законодав-
ства ґрунтуються на правовому регу-
люванні природних об’єктів, насам-
перед земель сільськогосподарського 
призначення.

Lands of agricultural designation
(agricultural lands): the citizens’ rights
of Ukraine /Under the editorship of N. 
I. Tytova/. – L’viv: PAIS, 2005.

S. Poznyak, M. Kit and
N. Havrysh authored: Chapter 2. 
“Soil of Ukraine and their Appraisal
(from a geographic and environmental
perspective). 

For the fi rst time ever in academic
literature on law, a need to ensure an
interrelation between natural sciences
and legal issues connected with them
has been met. This interrelation is the
result of the land, agrarian and environ-
mental branches of law and legislation
being based on the legal regulation of 
natural objects, primarily lands of agri-
cultural designation.

x
ISBN 966-7651-25-8

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Професор Іван Гоголєв /упоряд. С.
Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка.
– Львів: Видавничий центр Львівського
національного університету імені Івана
Франка, 2009. – 586 с. + вкл. – (Серія
«Українські ґрунтознавці»).

Вперше охарактеризовано життєвий
шлях і проаналізовано науково-педагогіч-
ну діяльність видатного вченого – ґрун-
тознавця й агрохіміка, фізико-географа,
професора кафедри фізичної географії
Львівського державного університету імені
Івана Франка, засновника кафедри ґрун-
тознавства та географії ґрунтів Одеського
державного університет імені Іллі Меч-
никова – Івана Миколайовича Гоголєва.
Подано його основні праці з вивчення ге-
нетичної природи, класифікації, географії,
сільськогосподарської типології і меліо-
рації ґрунтів України, Казахстану, Сибіру,
Забайкалля, Магаданської області Росії.
Наведено спогади його колег і учнів.

Professor Ivan Gogolev / edited. S. Poz-
niak, V. Trigub; for ed. S. Pozniak. - L’viv: 
Ivan Franko National University of L’viv Pub-
lishing Center, 2009. - 586 p. + incl. - (Series
«Ukrainian Soil Scientists»).

For the fi rst time the course of life,
scientifi c and pedagogical work of the out-
standing scientist – pedologist, agrochemist,
physiographer, professor of the department 
of physical geography of Ivan Franko L’viv 
State University, the founder of the depart-
ment of soil science and geography of soils 
of Illya Mechnikov Odessa State University 
– Ivan Mykolayovych Gogolev have been 
characterized and analyzed. His main works 
on research into genetic nature, classifi cation, 
geography, agricultural typology and meliora-
tion of soils of Ukraine, Kazakhstan, Siberia, 
Transbaikalia, Magadan region in Russia have 
been presented. The reminiscences of his col-
leagues and followers have been given.

xISBN 978-966-613-691-9 (серія); 
ISBN 978-966-613-692-6

https://geography.lnu.edu.ua/employee/
poznyak-stepan-pavlovych 
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Зіновій Паньків. Еволюція 
землекористування в Україні : моно-
графія / Зіновій Паньків. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.

На основі аналізу значної кіль-
кості розрізнених, різночасових 
публікацій та фондових матеріалів 
вперше запропоновано періодизації 
землекористування у межах України
на підставі чітко визначених крите-
ріїв; виокремлено 9 етапів, а в їхніх 
межах – періоди. Розкрито значен-
ня земельних ресурсів у житті лю-
дини та функціонуванні біосфери, 
розглянуто класифікаційні одиниці 
землекористування (типи і форми), 
подано визначення «еволюції зем-
лекористування» та характеристику 
чинників, що її зумовлюють. Ви-
світлено особливості використання 
земельних ресурсів України в різні іс-
торичні етапи та сутність різних зем-
левпорядних реформ. Для студентів, 
аспірантів, науковців, які цікавляться 
питаннями землекористування.

Zinovy Pankiv. The evolution of 
the land use in Ukraine: monograph. –
L’viv: Publishing Centre of Ivan Franko
National University of L’viv, 2012. –
188 р.

Based on the analysis of a signifi -
cant number of disparate, different-
time publications and stock materials,
periodization of land use within Ukraine
was proposed for the fi rst time on the
basis of clearly defi ned criteria; 9 stages
are singled out, and within them - peri-
ods. The importance of land resources 
in human life and the functioning of the
biosphere is revealed, the classifi cation
units of land use (types and forms) are
considered, the defi nition of «evolution
of land use» and the characteristics of 
the factors that determine it are given.
The peculiarities of the use of land re-
sources of Ukraine in different historical
stages and the essence of different land
management reforms are highlighted.
For students, graduate students, scien-
tists interested in land use.

x
ISBN 978-966-613-968-2 

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/evoliutia-zemlekor-Pankiv2012.pdf 
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Зіновій Паньків. Землеко-
ристування в Карпатському регіоні
України: теорія, історія та сучасний
стан : монографія / Зіновій Паньків. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 340 с. + вкл. кол.

У монографії розкрито теоре-
тичні та методологічні положення
дослідження землекористування,
обґрунтовано систему чинників, що
зумовлюють використання земель-
ного фонду, здійснено періодизацію
використання земельного фонду в
регіоні, розроблено класифікацію та 
систему ієрархічно підпорядкованих
таксономічних одиниць районуван-
ня землекористування, вдосконале-
но систему показників для зонування
земельного фонду міст. Встановлена 
структура земельних угідь та виявле-
ні відмінності у використанні земель
у розрізі смуг землекористування
тощо.

Zinovy Pankiv. Land use in the
Carpathian region of Ukraine: theory, 
history and current status: monograph / 
Zinovy Pankiv. - L’viv: Ivan Franko 
L’viv National University, 2015. - 
340 p. + incl. col.

The monograph reveals theoreti-
cal and methodological provisions of 
land use research, substantiates the 
system of factors determining land use,
periodizes land use in the region, devel-
ops classifi cation and system of hierar-
chically subordinated taxonomic units 
of land use zoning, improves the system 
of indicators for land zoning. The struc-
ture of land plots has been established 
and differences in land use in terms of 
land use strips, etc. have been identifi ed.

xISBN 978-617-10-0180-0 
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2020/09/zemlekor-Carpatian-
Pankiv-2014.pdf 
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Андрій Кирильчук. Онтогенез і
географія рендзин Західного регіону Укра-
їни: монографія /А. Кирильчук. –Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2018.‒476 с.+вкл.
кол.

У монографії обґрунтовано теорети-
ко-методологічні засади процесно-гене-
тичного підходу до вивчення онтогенезу і 
географії ґрунтів на регіональному рівні. 
Удосконалено методику географо-генетич-
ного дослідження онтогенезу і географії 
рендзин унаслідок впровадження методів 
моделювання, ґрунтових хронорядів, ба-
лансу речовин та енергетичної оцінки по-
тенціалу ґрунтотворення. 

Виявлено характерні ознаки агро-
генної трансформації рендзин і запро-
поновано науково обґрунтовані підходи 
оптимізації використання та охорони до-
сліджуваних ґрунтів.

Andriy Kyrylchuk. Ontogenesis and 
Geography of Rendzinas of Western Ukrai-
nian Region: Manual /A. Kyrylchuk. – L’viv:
Publishing Centre of Ivan Franko National
University of L’viv, 2018.–476 p.

Monograph deals with theoretical and
methodological principals of process-genetic 
approach with regards to the study of onto-
genesis and geography of soils at the regional
level. Methods of geographical and genetic
investigation of ontogenesis and geography 
of Rendzinas have been improved through
the introduction of modelling techniques, soil
chronological rows, balance of substances and
energy capacity evaluation of soil formation.
Peculiarities of Rendzinas ontogenesis in nat-
ural and natural-anthropogenic landscapes
with different bio-lithogenic conditions of soil
formation have been established.

Consequently, characteristic features
of rendzinas agrogenic transformation and
scientifi cally based approaches towards usage
and protection optimization of the investi-
gated soils have been determined.

xISBN 978-617-10-0473-3
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2021/02/Ontohenez-monohrafi ia2019-
Kyrylchuk.pdf 
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Спектрофотометрія платинідів : мо-
нографія / О.С. Бонішко, О.І. Соловей-
Вандерстен Модюї Ларів, М.В. Ридчук та
ін. ; за заг. ред. Т.Я. Врублевської. – Львів
: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 398 с.

У монографії висвітлено перспек-
тивність використання в аналітичній хі-
мії платинідів органічних реагентів різної
природи як нових реагентів для спектро-
фотометричного їх визначення в інтер-
металідах, конденсатах, концентратах,
матеріалах для гістохімічних досліджень.
Уперше визначено існування відповідних
комплексних сполук, досліджено особли-
вості комплексоутворення, а розроблені
методики оцінено за їх селективністю
та правильністю їх визначення. Особли-
ву увагу приділено механізму реакцій
осмію та рутенію з реагентами, який ви-
вчений методами спектрофотометрії, ІЧ-
спектроскопії, вольтамперометрії, потен-
ціометрії, електрофорезу. 

Platinid spectrophotometry: mono-
graph / О.С. Bonishko, O.I. Nightingale-
Vandersten Modui Lariv, M.V. Rydchuk and 
others.; for the head ed. T.Ya. Vrublevskaya. 
- L’viv: Ivan Franko L’viv National University, 
2020. - 398 p.

The monograph highlights the use in
analytical chemistry of platinid of organic re-
agents of different nature as new reagents for 
spectrophotometric determination in inter-
metallic, condensates, concentrates, materials 
for histochemical studies. The existence of the 
corresponding complex compounds is deter-
mined, the peculiarities of complex formation 
are investigated, and the developed methods 
are evaluated according to their selectivity 
and correctness of their determination. Par-
ticular attention is paid to the mechanism 
of reactions of osmium and ruthenium with 
reagents, which was studied by spectropho-
tometry, IR spectroscopy, voltammetry, po-
tentiometry etc.

xISBN 978-617-10-0592-1
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2021/02/Spektophotometriia-
Bonishko2020.pdf  
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Ґрунти Львівської області : колектив-
на монографія / за ред. С.П. Позняка – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 
424 с.+ вкл.

У колективній монографії узагаль-
нено результати багаторічних досліджень 
генетичної природи, географії, складу і 
властивостей ґрунтів Львівської області. 
Значну увагу приділено питанням раціо-
нального використання, відтворення, збе-
реження та охорони ґрунтів. Розглянуто 
питання бонітетної та вартісної оцінки 
ґрунтів з урахуванням методологічних 
і практичних підходів. Проаналізовано 
сучасний стан ґрунтових ресурсів, розви-
ток деградаційних процесів і заходи щодо 
подолання їхніх негативних наслідків. 
Висвітлено основні аспекти екологізації 
ґрунтокористування, а також питання 
нормативно-правового забезпечення 
збереження ґрунтів і відтворення їхньої 
родючості. 

Soils of L’viv region: a collective mono-
graph /ed. S.P. Poznyak - L’viv: L’viv Na-k
tional University named after Ivan Franko,
2020. - 424 pp. + Ins.

The collective monograph summarizes
the results of many years of research on the
genetic nature, geography, composition and
properties of soils in the L’viv region. Con-
siderable attention is paid to the issues of 
rational use, reproduction, preservation and
protection of soils. The issue of creditwor-
thiness and cost assessment of soils taking
into account methodological and practical
approaches is considered. The current state
of soil resources, development of degradation
processes and measures to overcome their
negative consequences are analyzed. The
main aspects of greening of soil use, as well
as issues of regulatory and legal support for
soil conservation and reproduction of their
fertility are highlighted. For scientists, gov-
ernment specialists, soil users, students and
graduate students. 

xISBN 978-617-10-0535-8
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2020/09/gruntu-lviv-collect-
monography-2019.pdf 
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Ігор Папіш. Чорноземи на лесових 
породах Західноукраїнського краю : моно-
графія / Ігор Папіш. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2021. – 404 с.

Монографію присвячено досліджен-
ню чорноземів Вологої атлантичної фації
лісостепової і широколистяно-лісової зон 
України. Процеси становлення і еволюції
чорноземів на лесових породах Західно-
українського краю відбувались в дина-
мічних природно-антропогенних умовах
середнього і пізнього голоцену. Поряд з
характерними морфолого-генетичними
властивостями, притаманними чорно-
зему, в них проявляються регіональні
особливості в географічному поширенні
і будові профілю. Вони представлені двома
генетичними типами: чорноземи типові
міграційно-міцелярні і чорноземи глинис-
то-ілювіальні. Генетичні особливості і про-
сторові властивості чорноземів успадкува-
ли географічну мінливість порід лесової
формації та складну історію формування 
ландшафтів краю в середньому голоцені.  

Igor Papish. Chernozems on forest 
rocks of the Western Ukrainian region: mono-
graph / Igor Papish. - L’viv: Ivan Franko L’viv 
National University, 2021. - 404 p.

The monograph is devoted to the study 
of chernozems of the Wet Atlantic Facies of 
the forest-steppe and deciduous-forest zones 
of Ukraine. The processes of formation and 
evolution of chernozems on the forest rocks 
of the Western Ukrainian region took place 
in the dynamic natural and anthropogenic 
conditions of the Middle and Late Holocene.
Along with the characteristic morphological 
and genetic properties inherent in chernozem, 
they show regional features in the geographi-
cal distribution and structure of the profi le. 
They are represented by two genetic types: 
chernozems typical of migratory-micellar and 
chernozems clay-illuvial. Genetic features and 
spatial properties of chernozems inherited the 
geographical variability of forest formation 
rocks and the complex history of the forma-
tion of landscapes in the Middle Holocene.

x
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Ямелинець Т. С. Інформацій-
не ґрунтознавство: монографія / Т. С. 
Ямелинець. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 392 с.

У монографії формалізовано і 
подано визначення основних науко-
вих категорій і понятійного апарату 
інформаційного ґрунтознавства, як 
нового напряму в ґрунтознавстві, 
визначено основні методи дослі-
дження інформаційного ґрунтоз-
навства і встановлено особливості 
нормативно-правового регулювання 
інформаційного забезпечення в ґрун-
тознавстві, проведено аналіз сучас-
ного стану зарубіжних і вітчизняних 
розробок в галузі використання ін-
формаційних технологій для роботи 
з ґрунтовими даними, розроблено 
інформаційну модель опису ґрунту, 
запропоновано систему формалізації 
різнорідних ґрунтових даних, а також 
в одній із відкритих ГІС-аплікацій 
розроблено регіональну ґрунтову ін-
формаційну систему.

Yamelynets T. Informational 
soil science: monograph / T. Yamely-
nets. - L’viv: Ivan Franko L’viv National
University, 2021. - 392 p.

The manuscript formalizes and
presents the defi nition of the main sci-
entifi c categories and conceptual ap-
proaches of informational soil science as
a new direction in soil science, identifi es
the main methods of informational soil
science and establishes the features of 
legal regulation of information support
in soil science, analyzes the current state
of foreign and domestic information
technologies for soil data elaboration,
describes an developed soil information
model, a system of formalization of het-
erogeneous soil data was proposed, and
a regional soil information system was
developed in one of the open GIS ap-
plications. 

x
https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Паньків З.П., Позняк С.П.  
Дерново-підзолисті поверхнево-
оглеєні ґрунти північно-західного
Передкарпаття. – Львів: Мерка-
тор, 1998 р. – 132 с.

У монографії приводиться 
детальна характеристика морфо-
метричних, фізичних та фізико-
хімічних властивостей дерново-
підзолистих поверхнево-оглеєних
ґрунтів північно-західного Перед-
карпаття. На основі польових і ана-
літичних досліджень встановлено 
особливості їх генетичної природи 
у зв’язку із специфікою чинників 
ґрунтоутворення. Вивчено особли-
вості основних ґрунтотворних про-
цесів. що зумовлюють їх генезис 
і властивості. Досліджено зміну 
властивостей ґрунтів у результаті 
сільськогосподарського освоєння. 

Pankiv Z., Poznyak S.
Morphogenetic Peculiarities of 
Turf-Podzolic Surface-Gleevy 
Soils of Northwestern Precarpath-
ian: monograph. - L’viv: Mercator,
1998. – 132 р.

Diagnostic features and quan-
titative parameters of elementary 
soils processes, defining genesis
and morphologic composition of 
turf-podzolic surfi ece-gleevy soils
of northwestern pre-Carpathians
are determined. The changes of 
morphologic peculiarities, stipu-
lated by duration and intensity of 
agricultural utilization have been
shown.

xISBN 966-7379-06-X
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/

uploads/2021/05/Monohrafi ia1998-
Pankiv-Pozniak-book.pdf 
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Пшевлоцький М., Гаське-
вич В. Ґрунти Сокальського пасма і 
їх агротехногенна трансформація. –
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.
І. Франка. – 2002. – 180 с.

Монографія присвячена ви-
вченню агротехногенної зміни ґрун-
тів Сокальського пасма під впливом
інтенсивного сільськогосподарського
використання. Встановлено, що ан-
тропогенна діяльність спричинена
трансформацією елементарних ґрун-
тотворних процесів, визначила їхню
швидкість і спрямованість, зумовила
появу нових не властивих цілинним
ґрунтам режимів. Відтак у ґрунтах
Сокальського пасма домінуючим є
природно-антропогенний або куль-
турний процес ґрунтотворення. Ін-
тенсивне сільськогосподарське вико-
ристання ґрунтів Сокальського пасма
призвело до активізації водної ерозії
та розвитку деградаційних процесів.

Pshevlotsky M., Haskevych V.
Agrotechnogenous Transformation of 
Soils of Socal Range: monograph. - L’viv: 
Publish. Centre of Ivan Franko National 
University of L’viv, 2002. – 180 p.

The monograph is devoted to the
studies of agrotechnogenous transfor-
mation of soils of Socal Range under 
the infl uence of intensive agricultural 
usage. It has been admitted that an-
thropogenic activity caused the trans-
formation of elementary soil forming 
processes, defi ned their speed and di-
rection, and promoted the appearance 
of new regimes, not typical for virgin 
soils. According to the researches it 
has been concluded that in the soils of 
Socal Range natural-anthropogenic or 
cultural process of soil forming. Inten-
sive agriculture usage of the soils of So-
cal Range caused the increase of water 
erosion and development of degrading
processes.

x
ISBN 966-613-160-9 

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Кирильчук А.А., Позняк С.П. 
Дерново-карбонатні ґрунти (рендзи-
ни) Малого Полісся: Монографія. 
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2004. – 180 с.

Книга присвячена вивченню 
динаміки елементарних ґрунтотвор-
них процесів та зумовлених харак-
тером і напрямом їхнього розвитку 
змін морфологічної будови, складу, 
властивостей і родючості рендзин, 
які тривалий період використову-
ються у сільськогосподарському 
виробництві в умовах інтенсивного 
землеробства. Встановлено, що під 
впливом інтенсивного сільськогос-
подарського освоєння відбувається 
трансформація ЕҐП, спостерігається 
поява негативних тенденцій у дина-
міці основних ґрунтових властивос-
тей і режимів. 

Kyrylchuk A., Poznyak S.
Rendzic Leptosols of Malyi Polisya:
monograph. – L’viv: Publish. Center of 
L’viv Ivan Franko National University,
2004. – 180 р.

The book is dedicated to studying
the dynamics of the basic soil forming
processes and the changes of morpho-
logical structure conditioned by the
character and direction of their devel-
opment, composition, properties and
fertility of Rendzic Leptosols, which for
the continuous period are being used in
agricultural production under the con-
ditions of intense farming. It is investi-
gated that under the infl uence of intense
agricultural development the basic soil
forming processes are transformed, the
appearance of negative tendencies in
the dynamics of the main soil proper-
ties and regimes are observed.  

x
ISBN 966-613-260-5

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Гаськевич В.Г., Позняк С.П.
Осушені мінеральні ґрунти Малого
Полісся: Монографія. Львів: Вид.
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
– 256 с.

У монографії подано результати
вивчення змін мінеральних ґрунтів
Малого Полісся під впливом трива-
лого осушення гончарним дренажем.
Досліджено динаміку елементарних
ґрунтотворних процесів після осу-
шення, які призвели до зміни мор-
фогенетичних властивостей ґрунтів.
Встановлено закономірності розви-
тку ЕҐП залежно від тривалості осу-
шення, їхньої швидкості, терміни
досягнення стадії відносної квазі-
рівноваги. Проаналізовано розвиток
деградаційних процесів в осушених
ґрунтах. Подано рекомендації щодо
оптимізації використання осушених 
ґрунтів. 

Haskevych V., Poznyak S.
Dried mineral Soils of Malyi Polisya: 
monograph. - L’viv: Publish. Centre 
of Ivan Franko National University of 
L’viv, 2004. – 256 p.

Results of studies of the changes 
of mineral soils of Maly Polisya un-
der the infl uence of durable drying by 
earthen drainage have been presented 
in the monograph. Dynamics of el-
ementary soil processes as the result 
of drying which caused the changes of 
morphogenetic properties of soils has 
been investigated. The development of 
degrading processes in the dried soils 
has been studied. Recommendations 
concerning to the usage optimization 
of dried soils.  

x
ISBN 966-613-195-1

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Підвальна Г.С., Позняк С.П. 
Гумусовий стан автоморфних ґрунтів 
Пасмового Побужжя: Монографія. 
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2004.–192 с.

Описано гумусовий стан ґрун-
тів Пасмового Побужжя, зміни, що 
відбулися під впливом сільськогоспо-
дарського використання. Визначено
залежність морфогенетичних влас-
тивостей ґрунтів від їхнього гумусо-
вого стану. Уперше в автоморфних 
ґрунтах Пасмового Побужжя вивчено 
оптичні властивості гумінових кис-
лот. Визначено динаміку вмісту гу-
мусу у досліджуваних ґрунтах за 40 
років. Виявлено географо-генетичні 
особливості гумусового стану ґрунтів. 
Складено картосхеми вмісту гумусу у 
шарі 0–20 см  

Pidvalna H., Poznyak S. Hu-
mus Condition of Pasmove Pobuzhzhya
Avtomorphic Soils: monograph. – L’viv:
Publish. Centre of Ivan Franko National
University of L’viv, 2004. – 192 p.

The humus condition of subtypes
of Pasmove Pobuzhzhya grey forest and
podzolic soils, its changes under the im-
pact of agricultural use have been present-
ed. The dependence of morphological,
physical and physical-chemical properties
of the soils and their humus condition has
been determined. The optical properties
of the humic acids in automorphic soils
of Pasmove Pobuzhzhya have been stud-
ied for the fi rst time. The dynamics of the
humus content in the investigated soils
for 40 years has been studied. Geographic
and genetic peculiarities of the humus
condition of Pasmove Pobuzhzhya pod-
zolic soils have been discovered. Maps-
schemes of the humus content in the layer
of 0‒20 cm have been designed.

x
ISBN 966-613-327-X

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Ямелинець Т., Кіт М. Про-
сторовий аналіз деградаційних про-
цесів сірих лісових ґрунтів Західно-
го лісостепу України: Монографія.
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2007. – 204 с.

Проведено просторовий аналіз
деградаційних процесів сірих лісових
ґрунтів західного лісостепу за допомо-
гою ГІС-технологій. Розроблено нові
шляхи вирішення важливої приклад-
ної наукової та екологічної пробле-
ми деградації сірих лісових ґрунтів,
опрацьовано головні фактологічні та
прогнозуючі діагностичні критерії та
показники. На основі програмного
ГІС-середовища ArcViem 3.2a створе-
но ГІС-модуль Erosion RUSLE, який є
результатом інтеграції універсальної
емпіричної моделі – модифікованого
універсального рівняння оцінки еро-
зійних втрат ґрунту (Revised Universal
Soil Loss Equation – RUSLE) в ГІС. 

Yamelynets T., Kit M. The Spa-
tial Analysis of Degradation Processes 
of Grey Forest Soils of Western Forest-
Steppe of Ukraine: monograph. - L’viv. 
Publish. Center of Ivan Franko National 
University of L’viv, 2007. – 204 p.

The different levels of degradation
processes of grey forest soils of Western 
forest-soils of Western forest-steppe of 
Ukraine, its changes of intensity under 
the impact of special types of agricul-
tural land use has been researched. The 
most important diagnostic property of 
soil degradation has been picked out. 
The results of complete integration of 
Revised Universal Soil Loss Equation in 
GIS has been refl ected in new GIS-ex-
tension Erosion RUSLE. The main goal
of Erosion RUSLE is to calculate and 
visualize in GIS actual or/and potential
soil loss (in ton per hectares).

x
ISBN 978-966-613-520-2

https://geography.lnu.edu.ua/department/kafedra-
gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Гаськевич О.В., Позняк 
С.П. Структура ґрунтового покриву 
Гологоро-Кременецького горбогір’я: 
Монографія. Львів: Вид. центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2007. – 208 с.

Розглянуто різні рівні органі-
зації структури ґрунтового покриву 
Гологоро-Кременецького горбогір’я 
– елементарні ґрунтові ареали (ЕҐА), 
мікрокатени, ґрунтові комбінації. 
Проаналізовано зміст та риси геоме-
тричної будови ЕҐА та мікрокатен, 
обчислено такі геометричні показ-
ники, як середня площа, коефіцієнти 
розчленування ареалів окремих типів 
ґрунтів, оцінено мінливість цих вели-
чин. Обчислено показники складнос-
ті, контрастності та неоднорідності 
ґрунтового покриву. Відзначено та-
кож вагомий вплив ерозійних про-
цесів на формування цих показників.  

Haskevych O., Poznyak S. Soil 
Cover Structure of Holohoro-Kremenets
Highlands: monograph. - L’viv. Publish.
Center of Ivan Franko National Univer-
sity of L’viv, 2007. – 208 p.

Monograph is devoted to studying
the structure of Hologoro-Kremenets
highlands soil cover on its different
organizational levels. These levels are
elementary soil areal and microkatens
– the simplest units of structure of soil
cover and also soil combinations formed
on defi nite territories. Main factors of 
structure of soil cover forming for the
defi nite region have been analyzed and
major infl uence of geologic-geomorpho-
logical and hydrogeological conditions 
has been marked. Content and charac-
teristics of structure of soil cover and
microkatens geometrical construction
have been studied, such geometrical in-
dices as mean area, areal section factors
for specifi c soil types have been calcu-
lated, and variability of these indices has
been estimated.

x
ISBN 978-966-613-543-1

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Тригуб В.І., Позняк С.П.
Фтор у чорноземах Південного за-
ходу України: Монографія. Львів:
Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка,
2008. – 148 с.

З’ясовано географо-генетичні
особливості вмісту і розподілу Фтору 
в чорноземах південних. Досліджено
вплив хімічних меліорантів і промис-
лових викидів на вміст Фтору в систе-
мі ґрунт-рослини. Виявлено геогра-
фію й закономірності антропогенно-
го накопичення Фтору в чорноземах
південних зрошуваних і богарних,
ґрунтових і поверхневих водах пів-
денного заходу України. З’ясовано,
що зрошення і внесення фосфогіпсу 
призводить до накопичення Фтору в
ґрунтах, рослинах і ґрунтових водах. 
Виявлено характер фторного забруд-
нення ґрунтів, пов’язаний з генетич-
ними особливостями ґрунтів та умо-
вами їх використання.

Trigub V., Poznyak S. Fluorine 
in Chornozems of Southwest Ukraine: 
monograph. - L’viv: Publish. Centre 
of Ivan Franko National University of 
L’viv, 2008. – 148 р.

Monograph is devoted to studying
of geographical features of distribution 
of fl uorine in southern chornozems, and 
also the emission of the Odessa super-
phosphate factory on the maintenance 
of fl uorine in system soil-plant. Geo-
graphical rules of migration and dynam-
ics of fl uorine in southern chornozems 
and underground waters of southwest 
Ukraine are investigated. Dependence 
on the maintenance of fl uorine in plants 
from its contents in soils is established. 
The technique of defi ning of the active
fl uorine in plants juice is offered. The 
local character of fl uoral pollution of 
the soils by industrial throw out is de-
termined, which is connected with ge-
netical peculiarities of soils and types of 
agricultural use of the lands.

x
ISBN 978-966-613-593-6

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Телегуз О.Г., Кіт М.Г. Тех-
ногенні ґрунти трас магістральних 
трубопроводів: Монографія. Львів: 
Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2008.–184 с.

Монографія присвячена з’ясу-
ванню географо-генетичних осо-
бливостей трансформації ґрунтів 
при будівництві та експлуатації магі-
стральних трубопроводів, визначен-
ню кількісних і якісних показників 
техногенної трансформації ґрунтів, 
удосконаленню методики вивчення 
та моніторингу техногенно порушених 
земель, які перебувають у кризовому 
стані. Висвітлено властивості техноген-
но непорушених і техногенно модифі-
кованих ґрунтів та техноземів; оціне-
но ступінь техногенної трансформації 
ґрунтів досліджуваної території. Вдо-
сконалено класифікацію техногенно 
порушених ґрунтів трас магістральних 
трубопроводів і новозбудованих, і тих, 
які експлуатують тривалий час. 

Telehuz O.G., Kit M.G. Tech-
nogenic soil trunk pipelines: mono-
graph. - L’viv: Publish. Centre of Ivan
Franko National University of L’viv,
2008. – 184 p.

The monograph is dedicated to
ascertainment of soil transformation
while building and exploitation of trunk 
pipelines, determination of qualitative
and quantitative indicators of techno-
genic soil transformation, improvement
of methods of exploring and monitor-
ing of technogenically damaged soils in
critical condition. The characteristics of 
technogenically undamaged and tech-
nogenically modifi ed soils and technical
soils are studied. Diagnostic indicators
of technogenic soil transformation of 
trunk pipelines are determined. Clas-
sifi cation of technogenically damaged
soils of trunk pipelines both newly built
and long exploited is worked out.

x
ISBN 978-966-613-580-6

https://geography.lnu.edu.ua/department/
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75

Радзій В.Ф., Позняк С.П.
Структура ґрунтового покриву Во-
линської височини: Монографія.
– Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі
Українки, 2009. – 208 с.

У монографії представлено
результати дослідження структури
ґрунтового покриву Волинської ви-
сочини на різних рівнях її організації.
Проаналізовано генетико-геометрич-
ні особливості ЕҐА, мікрокатен та
ґрунтових комбінацій, а також спів-
відношення компонентів ґрунтового
покриву. Побудовано графічні моде-
лі розподілу кількісних параметрів
СҐП. Із використанням факторного
аналізу визначено рівень впливу 
важливості чинників диференціації
СҐП. Проведено типологію ґрунтових
комбінацій та побудовано картогра-
фічні моделі СҐП ключових ділянок
у межах Волинської височини.

Radziy V., Poznyak S. Struc-
ture of the Soil Covering of the Volyn 
Height: monograph. – Lutsk: RVD 
“Vega” of Lesya Ukrainka National Uni-
versity of Volyn, 2009.– 208 р.

The monograph presents the
results of the study of the structure 
of the soil cover of the Volyn Upland 
at different levels of its organization. 
Genetic and geometrical features 
of EGA, microcatenas and soil 
combinations, as well as the ratio of soil 
components are analyzed. Graphical 
models of distribution of quantitative 
parameters of SGP are constructed. 
Using factor analysis, the level of 
influence of the importance of SGP 
differentiation factors was determined. 
The typology of soil combinations is 
carried out and cartographic models of 
key areas within the Volyn upland are 
built.

x
ISBN 978-966-600-387-7

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 



76

Войтків П.С., Позняк С.П. 
Буроземи пралісів Українських Кар-
пат: монографія / П.С. Войтків, С.П. 
Позняк. –Львів: Вид. центр ЛНУ іме-
ні Івана Франка, 2009.–244 с.

Висвітлено результати вивчен-
ня буроземів пралісів Українських 
Карпат. Детально вивчено морфо-
генетичні властивості буроземів 
пралісових екосистем. Буроземи 
пралісів характеризуються високим 
вмістом і запасами гумусу, у складі 
увібраних катіонів домінують: Al, Ca, 
Mg. Буроземи пралісових екосистем 
Українських Карпат є унікальними, 
особливо цінними ґрунтами, які по-
требують охорони і занесення їх до 
Червоної книги ґрунтів.

Voitkiv P., Poznyak S. Virgin
Forest Burozems of the Ukrainian Car-
pathians: monograph. - L’viv: Publish.
Centre of Ivan Franko National Univer-
sity of L’viv, 2009. – 244 р.

There are the results of study of 
burozems of virgin forest of Ukrainian
Carpathians in a monograph. Morphol-
ogy thoroughly studies physical, physi-
cal and chemical properties of burozems
under virgin forest. The study of mor-
phology witnessed some differences in
indexes and signs of burozems of virgin
forest and different types of forests. Bu-
rozems of virgin forest is characterized
by high maintenance and supplies of hu-
mus cations of Al, Ca, and Mg prevail
in composition of the absorbed cations. 
Burozems of virgin forest ecosystems
of Ukrainian Carpathians were unique,
especially valuable soils, which need to
be protected and included into the Red
Book of Soils.

x
ISBN 978-966-613-703-9
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Романів П.В., Позняк С.П. Гео-
графо-генетичні особливості фізичного
стану ґрунтів Передкарпаття: монографія
/ П.В. Романів, С.П. Позняк - Львів: Вид.
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. –
200 с.

Досліджено фізичний стан фоно-
вих ґрунтів Передкарпаття, на рівні ма-
кроструктури та на профільному рівні.
Визначено головні фізичні характерис-
тики структурних агрегатів: щільність
будови, шпаруватість, механічну міцність 
(зв’язність). Виявлено просторово-про-
фільний характер зміни загальних фізич-
них властивостей, а також гранулометрич-
ного та мікроагрегатного стану ґрунтів.
Описано морфометричні та фізичні харак-
теристики макроагрегатів у межах гуму-
сово-акумулятивних та орних горизонтів
досліджуваних ґрунтів і проаналізовано
чинники їхньої трансформації у процесі
сільськогосподарського використання.

Romaniv P., Poznyak S. Geographi-
co-Genetic Characteristics of Physical Condi-
tion of Soils in Precarpathian: monograph. -
L’viv: Publish. Centre of Ivan Franko National 
University of L’viv, 2010 – 200 р.

The monograph is dedicated to the
investigation of physical condition of back-
ground soils of Precarpathians, especially 
on the level of macrostructure and the lay of 
the land. On the macro-aggregate level the 
main physical characteristics of structural ag-
gregates are defi ned: density of constitution, 
porosity, mechanical solidity (coherence). 
Spatial-lay character of the change of general 
physical characteristics and grain-metric and 
micro-aggregate condition of soils is analyzed. 
Morphometric characteristics of macro-ag-
gregates are described and the factors of their 
transformation in the process of agricultural 
usage of soils are analyzed. The investigation 
of the density of constitution, porosity and 
mechanical solidity of soil macro-aggregates 
in humus accumulative and arable layers of 
Precarpathian soils is analyzed.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-966-613-738-1
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Ковалець Ю.М., Позняк С.П. 
Агрогенна трансформація ґрунтів 
легкого гранулометричного складу 
Західного Полісся України: моно-
графія / Ю.М. Ковалець, С.П. По-
зняк – Львів: Вид-во “Український 
бестселер”, 2010. – 220 с.

Проаналізовано результати 
вивчення агрогенної трансформації 
дерново-підзолистих ґрунтів легко-
го гранулометричного складу Захід-
ного Полісся України. Встановлено 
тенденцію змін морфологічних, фі-
зичних та фізико-хімічних власти-
востей цих ґрунтів під впливом сіль-
ськогосподарського використання та 
осушувальної меліорації. Виявлено 
характер інтенсифікації та напрям 
процесів внутрішньоґрунтового ви-
вітрювання.

Kovalets Yu., Poznyak S.
Agrogenic transformation of Sod-
Podzolic Soils of Light Granulometric
Composition of the Western Polissya of 
Ukraine: monograph. - L’viv: Publish.
Centre “Ukrainian bestseller”, 2010. –
220 р.

The results of the study of 
agrogenic transformation of sod-
podzolic soils of light granulometric
composition of the Western Polissya
of Ukraine are analyzed. The analysis
and estimation of soil formation
factors are presented. The tendency 
of changes of morphological, physical,
physical and chemical properties of sod-
podzolic soils of light granular-metric
composition under the influence of 
agricultural use and land reclamation
is set up. The nature and direction of 
intensifying the processes of insoils
weathering are revealed.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-966-2384-03-1
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Підкова О.М., Кіт М.Г. Літо-
лого-генетична зумовленість форму-
вання ґрунтового покриву Розточчя:
монографія / О.М. Підкова, М.Г. Кіт –
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2010. – 246 с.

Досліджено морфогенетичні
особливості ґрунтів Розточчя залеж-
но від літології ґрунтотворних порід
і підґрунтя, доведено літолого-ге-
нетичну зумовленість формування
ґрунтів на різних таксономічних рів-
нях. Уперше використано метод літо-
катен у ґрунтово-географічних дослі-
дженнях західного регіону України.
Визначено валовий хімічний склад
ґрунтів та ґрунтотворних порід, міне-
ралогічний та петрографічний склад
порід, проведено оцінку диференціа-
ції ґрунтового покриву.

Pidkova O., Kit M. Lithologi-
cal-Genetic Conditionality of Soil Cover 
Formation of Roztochchya: monograph. - 
L’viv: Publish. Centre of Ivan Franko Na-
tional University of Lviv, 2010. – 246 р.

Monograph deals with morpholo-
genetic peculiarities of the soils of Roz-
tochchya depending on lithology of soil 
forming and laying rocks. Lithological-
genetic conditionality of soil forming 
on different taxonomic levels has been 
substantiated. Lithocaten method has 
been applied for the fi rst time in soil-
geographical researches of the West-
ern region of Ukraine. Phenomenon of 
litogenic divergence of soil forming has 
been studied. A gross chemical compo-
sition of soils and soil forming rocks, 
mineralogical and petrographic compo-
sition of rocks have been determined. 

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-966-613-763-3
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Наконечний Ю.І., Поз-
няк С.П. Ґрунти заплави ріки Захід-
ний Буг: монографія / Ю.І. Наконеч-
ний, С.П. Позняк. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – 220 с.

Проаналізовано результати ви-
вчення ґенези та властивостей алю-
віальних ґрунтів заплави ріки Захід-
ний Буг. Проведено аналіз і оцінку 
чинників ґрунтотворення в заплаві 
ріки, історію досліджень алювіаль-
них ґрунтів, структуру ґрунтового 
покриву заплави ріки Західний Буг.
Встановлено причини карбонатності 
заплавних ґрунтів, особливості їхньої 
морфологічної будови. Встановлено 
тенденцію змін фізичних, фізико-
хімічних та хімічних властивостей 
ґрунтів у напрямку від русла ріки до 
надзаплавної тераси.

Nakonechny Yu., Poznyak S.
Floodplain soils of the river Western
Bugh: monograph. - L’viv: Ivan Franko
National University of L’viv, 2011. –
220 р.

The results of studying the gen-
esis and properties of alluvial fl oodplain
soils of river Western Bugh have been
described. The soil fl oodplain factors,
the history of investigations of alluvial
soil, soil structure have been analyzed
and evaluated. The reasons of carbon
content in fl oodplain soil, and its mor-
phological structure have been stud-
ied. The trends of changes in physical,
chemical and physical-chemical proper-
ties of soil from the riverbed to the river
terraces have been established.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-966-613-822-7
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Павлюк Н.М., Гаськевич
В.Г. Сірі лісові ґрунти Опілля: мо-
нографія / Н.М. Павлюк, В.Г. Гаське-
вич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2011. – 322 с.

Подано результати географо-
екологічних досліджень ясно-сірих та
сірих лісових ґрунтів Опілля. Вивче-
но просторові зміни морфологічних,
фізичних, фізико-хімічних, хімічних
властивостей ґрунтів, трансформацію
властивостей ґрунтів під дією сіль-
ськогосподарського використання та
деградаційних процесів. Встановлено,
що фаціальні особливості чинників
ґрунтотворення у межах природних
районів Опілля зумовили просторові
зміни властивостей досліджуваних
ґрунтів. Запропоновано рекомендації
щодо оптимізації використання сірих
лісових ґрунтів Опілля. 

Pavliuk N., Haskevych V.
Gray Forest Soils of Opillya: mono-
graph. - L’viv: Ivan Franko National 
University of L’viv, 2011. – 322 р.

The results of the geography-eco-
logical study of light-grey and grey for-
est soils of Opillya have been presented 
in the monograph. The spatial changes 
of morphological, physical, physics-
chemical, chemical properties of soils, 
transformation of properties of soils un-
der the impact of the agricultural usage 
and degradation processes have been 
studied. It has been stated that facial 
peculiarities of soil formation factors 
in the natural borders of Opillya areas
caused space changes to such properties 
of the studied soils. Recommendations 
for optimization of the usage of grey 
forest soils of Opillya have been given.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія)$
ISBN 978-966-613-865-4

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/
2020/09/Siri-lisovi-grunty-Opillia-Has-kevych.pdf 
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Телегуз О.В., Кіт М.Г. Агрое-
кологічна оцінка ґрунтів: монографія 
/О.В. Телегуз, М.Г. Кіт. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2013. – 260 с.

Висвітлено результати агро-
екологічної оцінки ґрунтів шляхом 
визначення класів придатності ґрун-
тів орних земель, призначених для 
вирощування сільськогосподарських 
культур. Узагальнено морфолого-ге-
нетичні показники і фізико-хімічні 
властивості ґрунтів Львівської об-
ласті. Складено структурну формулу 
ґрунтового покриву природно-сіль-
ськогосподарських районів. Прове-
дено агроекологічну оцінку фонових, 
а також особливо цінних ґрунтів. 
Визначено індекси їх географічного
поширення і цінності. Складено схе-
му агроекологічного районування 
Львівської області. 

Telehuz O.V., Kit M.  The Agro-
ecological Evaluation of Soil: mono-
graph. - L’viv: Ivan Franko National
University of L’viv, 2013. – 260 р.

The thesis presents the results of 
agroecological evaluation of soil in L’viv 
Region by defi ning classes of soil suit-
ability of arable land for growing crops of 
the level of natural agricultural districts
and provinces. The morpho-genetic pa-
rameters and physic-chemical properties
of soils in L’viv Region have been gen-
eralized and its agricultural-production
classification has been analyzed. The
structural formula of soil cover in natu-
ral-agricultural districts has been devel-
oped. An agroecological assessment of 
the valuable soil has been provided. The
soil-ecological index of background soils
in the region and information database
for its calculation have been developed.
The various approaches for scheme of 
agroecological zoning of Lviv Region
have been proposed.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-617-10-0060-5

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2020/09/teleguz_agroekolog_oc_gruntiv.pdf 
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Мазник Л.В., Позняк С.П.
Генетико-географічні дослідження
ґрунтів західних областей України:
монографія / Л.В. Мазник, С.П. По-
зняк. – Львів: ЛНУ імені Івана Фран-
ка, 2014. – 244 с.

Викладено результати комп-
лексного, наукового, історико-гео-
графічного дослідження розвитку 
ґрунтознавства у західних областях
України. Висвітлено передумови ви-
никнення, становлення та розвитку 
профільних установ і навчальних за-
кладів заходу України, а також осно-
вні напрями їхньої науково-дослідної
роботи у галузі ґрунтознавства. Роз-
роблено періодизацію історії розви-
тку ґрунтознавства за основними на-
прямами ґрунтознавчих досліджень.
Обґрунтовано внесок окремих вчених
у розвиток ґрунтознавчої науки.

Maznyk L., Poznyak S. Ge-
netic-Geographic Research of Soils in 
Western Ukraine: monograph. - L’viv. 
Ivan Franko National University of 
L’viv, 2014. –244 p.

The thesis is devoted to the com-
plex, scientifi c, historical and geographi-
cal research of the development of soil 
science as a science in the Western region 
of Ukraine. The research deals with the 
prerequisites of the history of formation 
and operation of specialized research 
and educational institutions of Western 
Ukraine. The peculiarities of soil stud-
ies and their usage in the agro-industrial 
sector and practical purposes are out-
lined. In order to enhance the historical 
and geographical studies a periodization 
of the history of soil science according to 
the key areas of the soil science research 
has been developed. The research out-
lines the contribution of individual scien-
tists into the development of soil science.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-617-10-0107-7

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Нецик М.В., Гаськевич В.Г. Тор-
фові ґрунти Малого Полісся : монографія
/ М.В. Нецик, В.Г. Гаськевич: Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2015. – 198 с.

У монографії викладено результати 
ґрунтово-географічних досліджень торфо-
вих ґрунтів Малого Полісся. Висвітлено 
ґенезу, природні чинники, що зумовлю-
ють формування та географію торфових 
ґрунтів. Досліджено зміни, яких зазнали 
ґрунти унаслідок осушення, сільсько-гос-
подарського використання, розвитку де-
градаційних процесів, зокрема пірогенної
деградації. Встановлено, що осушення та
інтенсивне сільськогосподарське вико-
ристання торфових ґрунтів спричинили 
прискорену мінералізацію органогенних 
горизонтів, їхнє ущільнення і зменшення 
загальної потужності торфу. Виявлено змі-
ни морфогене-тичних властивостей, вало-
вого хімічного та мінералогічного складу 
торфових ґрунтів та пірогенних утворень. 

Netsyk M., Haskevych V. Peat
Soils Maly Polisya: monograph. - L’viv. Ivan
Franko National University of L’viv, 2015. –
198 р.

The monograph presents the results
of soil peat soils geographical researches of 
Maly Polisya. Genesis, natural factors, that
contribute to the formation of peat soils and
their geography are investigated. The chang-
es, which have suffered as a result of soil
drainage, agricultural use and development
of degradation, including pyrogenic degrada-
tion were researched. It is established, that
the drainage and intensive agricultural use of 
peat soils caused the accelerated mineraliza-
tion of organic horizons, their consolidation
and reduction of the total capacity of peat.
The changes of morphological characteris-
tics, physical, physic-chemical properties,
gross chemical and mineralogical composi-
tion of soils and peat pyrogenic formations
are shown.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-617-10-0211-1

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/
09/Torfovi-grunty-Maloho-Polissia-Has-kevych.pdf 
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Луцишин О.З., Гаське-
вич В.Г. Ґрунти Надсянської 

,

рівнини : монографія / О.З. Лу-
цишин, В.Г. Гаськевич.–Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2016.–
368 с.

Висвітлено результати до-
сліджень морфологічних, фі-
зичних, фізико-хімічних, хіміч-
них властивостей мінераль-них
ґрунтів, здійснено їхнє порів-
няння за літологічним складом
і напрямком використання.
Проаналізовано ґенезу ґрунтів,
їхнє географічне поширення
в межах Надсянської рівнини.
Встановлено основні типи і види
деградаційних процесів у ґрун-
тах. Запропоновано картосхеми
розміщення домінуючих видів
деградаційних процесів у ґрун-
тах і агроекологічної оцінки за
ґрунтово-екологічним індексом.

Lutsyshyn A., Haske-
vych V. The Soils of the Plains
Nadsyansky: monograph. - L’viv. 
Ivan Franko National University 
of L’viv, 2016. – 368 р.

The research fi ndings of mor-
phological, physical, physical and 
chemical, chemical features of min-
eral soils have been disclosed? their 
comparison after lithologic compo-
sition and direction of the use has 
been conducted. The soil genesis, 
their geographical distribution 
within the limits of plain has been
analyzed. The map-charts of domi-
nant types of degradation processes 
in soil and agroecological estima-
tion after soil-ecological index have 
been introduced.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); ISBN 978-617-10-0264-7
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/

2020/09/GRUNTY-NADSYANS-KOYI-
RIVNYNY-Has-kevych.pdf 
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Гарбар В. В., Позняк С. П. Рен-
дзини Подільських Товтр : Монографія / 
В. В. Гарбар, С. П. Позняк. – Львів, Видав-
ництво «Рута», 2017 . – 196 с.

Визначено основні процеси, що зу-
мовлюють формування та розвиток гене-
тичного профілю рендзин і парарендзин 
та виявлено закономірності просторово-
го поширення рендзин в межах Поділь-
ських Товтр. Визначено термодинамічні та 
енергетичні характеристики ґрунтотвор-
них порід та рендзин Подільських Товтр.
Встановлено характер прояву і напрям 
розвитку комплексу хімічних, фізико-хі-
мічних та фізичних процесів і властивос-
тей рендзин досліджуваної території на 
різних стадіях та напрямах їхнього онто-
генезу. Встановлено характерні процеси 
та ознаки антропогенної трансформації 
рендзин внаслідок господарського ґрун-
токористування. 

Harbar V. V., Poznyak S. P. Ren-
dzinas of the Podilski Tovtry: Monography /
V. V. Harbar, S. P. Pozniak. – Lviv, Publishing
«Ruta» 2017. – 196 p.

We have defi ned the basic processes
that contribute to the formation and develop-
ment of the genetic profi le of rendzinas and
pararendzіnas and discovered patterns of 
spatial distribution within Podilski Tovtry.
Thermodynamic and energy characteristics of 
parent material and rendzinas of the Podilski
Tovtry were developed. It was investigated
macromorphological features of the forma-
tion and structure of the genetic profi le of 
rendzinas that are in various stages of onto-
genesis. It has been established processes and
typical features of anthropogenic transforma-
tion rendzinas due to human activities.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-966-613-822-7

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Семащук Р. Б., Кириль-
чук А.А. Ініціальне ґрунтотворення
та рендзинні ґрунти Західного По-
ділля: Монографія / Р. Б. Семащук,
А. А. Кирильчук. – Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2018. – 164 с.

Висвітлено історію, пробле-
матику та теоретико-методологічні
основи досліджень ґрунтів, що пере-
бувають на ініціальній стадії розви-
тку. Розглянуто специфіку ґрунтот-
ворення на продуктах елювіоґенези
щільних карбонатних порід. Про-
аналізовано валовий хімічний склад
і термодинамічні та енергетичні
показники досліджуваних об’єктів.
Розширені та доповнені теоретич-
ні, а також методичні засади дослі-
дження ініціального ґрунтотворення
і рендзинних ґрунтів у різних геомор-
фогенно-фітоценотичних умовах на
рівні урочища.

Semaschuk R. B., Kyryl-
chuk A. A. Initial soil formation and
Rendzinas Western Podolia: mono-
graph. /R. B. Semaschuk, A. A. Kyryl-
chuk. - L’viv. Ivan Franko National Uni-
versity of L’viv, 2018. – 164 р.

Covers the history, problems,
and theoretical methodological basis of 
studies of soils, which are at initial stag-
es of development. The specifi city of soil 
formation on products elyuviogenesis 
dense carbonate rocks. Gross analyzed 
the chemical composition and energy 
and thermodynamic parameters of the
objects. And supplement the theoreti-
cal and methodological principles of soil 
formation and study initial rendzinas 
different geomorphology-phytocoenotic 
conditions at the tract.

xISBN 978-966-613-737-4 (серія); 
ISBN 978-617-10-0450-4

https://geography.lnu.edu.ua/department/
kafedra-gruntoznavstva-i-heohrafi ji-gruntiv 
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Малик Степан, Паньків Зіно-
вій. Морфогенез буроземно-підзолистих 
ґрунтів Пригорганського Передкарпаття : 
монографія / Степан Малик, Зіновій Пань-
ків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 
– 210 с. (Серія «Ґрунти України»)

Проаналізовано дискусійні поло-
ження таксономічно-класифікаційного 
статусу профільно-диференційованих 
ґрунтів Передкарпаття. Ареали бурозем-
но-підзолистих ґрунтів сформувалися 
в межах VI-VII надзаплавних терас на 
давньоалювіальних відкладах в умовах 
надлишкового зволоження та застійно-
промивного типу водного режиму. За 
результатами польових і лабораторних 
досліджень встановлено морфологічні 
особливості будови профілю, ґрунтових 
новоутворень (нодулів, кутан), досліджено 
ВХС дрібнозему, мулистої фракції, новоут-
ворень досліджуваних ґрунтів. Запропоно-
вано діагностичні критерії ґрунтотворних 
процесів у буроземно-підзолистих ґрунтах: 
лесиважу, опідзолення, внутрішньоґрун-
тового оглинення та глеє-елювіювання.

Malik Stepan, Pankiv Zinoviy.
Morphogenesis of brown-podzolic soils of 
Pryhorhansk Precarpathia: monograph /
Stepan Malik, Zinoviy Pankiv. - Lviv: Ivan
Franko Lviv National University, 2021. -
210 p. (“Soils of Ukraine” series)

Discussion provisions of the taxonom-
ic-classifi cation status of profi le-differentiat-
ed soils of Precarpathia are analyzed. Areas
of brown-podzolic soils were formed within
VI-VII fl oodplain terraces on ancient alluvial
deposits of excess moisture and stagnant-
washing type of water regime. According to
the results of fi eld and laboratory studies,
morphological features of the profi le struc-
ture, soil neoplasms (nodules, cutaneous),
VHS of fi ne soil, silty fraction, neoplasms
of the studied soils were studied. Diagnostic
criteria for soil-forming processes for brown-
ish-podzolic soils of leaching, podzolization,
in-soil alumina and glee-elution are proposed.

xУДК 911.2:[631.445.3:551.4]
(477:292.452-192.2)(091)

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/04/Maket-Pankiv-26.04.2021_.pdf 
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ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
«Генеза, географія та екологія ґрунтів»

Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник
наукових праць. /За ред. Степана Позняка/. ‒ Львів: Видавничий‒
центр Львівського національного університету імені Івана
Франка, 1998; 1999; 2003; 2008; 2013, 2015, 2017.

Проаналізовано проблеми генетичного, географічно-
го, історичного та екологічного ґрунтознавства.

Для науковців, студентів, аспірантів, викладачів та
тих, хто цікавиться проблемами ґрунтознавства та гео-
графії ґрунтів.

A COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS 
“Genesis, Geography and Ecology of Soils”

Genesis, Geography and Ecology of Soils. A Col-
lection of Scientifi c Papers. /Under the editorship of Stepan
Poznyak/. ‒ Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National‒
University of L’viv, 1998; 1999; 2003; 2008; 2013, 2015, 2017.

Problems of genetic, geographical, historical and
environmental soil science have been analyzed.

For academics, researchers, students, graduate students,
teachers and those interested in the problems of soil science
and soil geography.
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ПУТІВНИКИ
польових екскурсій  

Міжнародних наукових семінарів:  1999; 2013,
2018.

Представлено маршрути міжнародних наукових
семінарів, зокрема висвітлено природні умови, ґрунти
і ґрунтовий покрив у межах задекларованих територій
проведення польових екскурсій. 

Для науковців, студентів, аспірантів, викладачів та
тих, хто цікавиться проблемами ґрунтознавства та гео-
графії ґрунтів.

GUIDEBOOK
of the field excursion

The international scientifi c seminar: 1999; 2013,
2018.

The routes of international scientific seminars are
presented, in particular, natural conditions, soils and soil
cover within the declared territories of fi eld excursions are
highlighted.

For academics, researchers, students, graduate students,
teachers and those interested in the problems of soil science
and soil geography.
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Горизонти ґрунтознавства. 
Збірник матеріалів наукової 
конференції. /за ред. Зіновія
Паньківа. ‒ Львів: Видавничий
центр Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
2021, 2022.

Висвітлено проблеми гене-
тичного, географічного, історич-
ного та екологічного ґрунтознав-
ства, земельних ресурсів, а також 
нормативної і експертної грошо-
вої оцінки земель. 

Для науковців, студентів, 
аспірантів, викладачів та тих, хто 
цікавиться проблемами ґрунтоз-
навства, географії ґрунтів, земель-
них ресурсів та оцінки земель. 

Horizons of Soil Science.
Proceedings of the scientifi c con-
ference. / for ed. Zinovy Pankiv.
- L’viv: Publishing Center of L’viv 
National University named after
Ivan Franko, 2021, 2022.

The problems of genetic, geo-
graphical, historical and ecological
soil science, land resources, as well
as normative and expert monetary 
valuation of land are highlighted.

For scientists, students, grad-
uate students, teachers, and those
interested in soil science, soil ge-
ography, land resources and land
valuation.

x



«КАРТА ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО 
РЕГІОНУ УКРАЇНИ» 
(МІРИЛО: 1:200 000)

“SOIL MAP OF THE WESTERN 
REGION OF UKRAINE” 

(SCALE: 1: 200 000)

x

x

x

x
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Мірило: 1:200 000 
Карта ґрунтів Західного регіону України

(автори С.П. Позняк, І.Я. Папіш, З.П. Паньків, 
Г.С. Іванюк, Т.С. Ямелинець, 2010)
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Навчальне видання

Анотований покажчик
наукових, навчальних 

і навчально-методичних праць
кафедри «Ґрунтознавства 

і географії ґрунтів»

За редакцією
д.г.н., професора Степана Позняка,
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