
Гнатів Петро Степанович 

1. Автобіографічні дані 

Наказом директора Рівненської обласної дослідної станції: 

 зарахований на посаду молодшого наукового співробітника з 08.04.1981 р. 

з одночасним наданням службової квартири.  

 переведений на посаду старшого наукового співробітника з 03.09.1984 р.  

 переведений на посаду завідувача відділом рослинництва з 31.12.1989 р. за 

результатами альтернативних (9 проти 3) виборів.  

Наказом ректора Львівського лісотехнічного інституту: 

 згідно із заявою за переводом зарахований на посаду старшого наукового 

співробітника науково-дослідного сектору від 29.04.1991 р.;  

 переведений на посаду старшого наукового співробітника – завідувача 

лабораторії дендроекології Державного ботанічного саду Львівського 

лісотехнічного інституту від 30.01.1992 р.; 

 переведений на посаду заступника директора з наукової роботи Держав-

ного ботанічного саду з 01.05.1994 р. із суміщенням завідування відділом 

інтродукції за результатами конкурсу.  

Наказом директора Інституту екології Карпат НАН України: 

 зарахований на посаду старшого наукового співробітника від 01.11.2001 р.;  

 переведений на посаду провідного наукового співробітника від 

24.07.2006 р.; 

 переведений на посаду заступника директора з наукової роботи зі збере-

женням 0,5 окладу провідного наукового співробітника відділу екосисте-

мології від 20.06.2007 р.  

Наказом ректора Волинського національного університету імені Лесі 

Українки: 

 зарахований на посаду професора кафедри ботаніки і садово-паркового 

господарства від 27.11.2007 р. до 30.06.2008 р. за сумісництвом; 

 зарахований на посаду професора кафедри ботаніки і садово-паркового 

господарства від 24.09.2008 р. до 30.06.2009 р. за сумісництвом; 

 зарахований на посаду професора кафедри ботаніки і садово-паркового 

господарства від 01.06.2009 р. до 04.07.2009 р. за сумісництвом.  

Наказом ректора Національного аграрного університету зарахований на 

посаду професора кафедри лісівництва від 27.08.2008 р. .  

Наказом ректора Львівського національного аграрного університету при-

йнятий на посаду професора кафедри екології та біології від 23.03.2009 р. Від 

серпня 2018 р. призначений а 1 вересня 2019 р. обраний за конкурсом і 

призначений на посаду завідувача кафедри агрохімії та ґрунтознавства ЛНАУ, 

де працює дотепер.  



2. Основні віхи наукового росту 

Кандидат сільськогосподарських наук від 1989 р. Дисертацію захистив у 

спеціалізованій вченій раді Д 122.21.01 при Білоруському НДІ ґрунтознавства й 

агрохімії (м. Мінськ) на тему «Обоснование оптимальных доз минеральных 

удобрений и густоты насаждения сахарной свеклы на черноземах малогумус-

ных Западной Лесостепи УССР» за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.  

Старший науковий співробітник від 1993 року за спеціальністю «Агрохімія» 

(атестат СН № 00507 виданий 30.06.1993 р.).  

Доктор біологічних наук від 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізо-

ваній вчені раді Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті ім. 

Ю. Федьковича на тему «Функціональна адаптація деревних рослин до умов 

урбанізованого середовища на Заході України» за спеціальністю 03.00.16 – 

екологія (диплом виданий 04.07.2006 р.).  

Звання професора кафедри екології та біології присвоєне 2013 року.  

2017 року обраний дійсним членом – академіком Лісівничої академії наук 

України.  

Стаж наукової роботи у науково-дослідних установах становить 39 років. 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації становить 8 років.  

Викладав дисципліни напрямів «Екологія та охорона навколишнього сере-

довища», «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Агрономія»: 

 ОС «Бакалавр» – «Озеленення населених місць і фітомеліорація», «Агро-

лісомеліорація», «Лісівництво і лісові ландшафти», «Ландшафтна 

екологія»; 

 ОС «Магістр» – «Природно-ресурсний потенціал України», «Системний 

аналіз якості довкілля», «Екологічні аспекти використання природних 

ресурсів»; 

 ОС «Магістр» – «Екологічні основи застосування добрив», «Аналітичний 

агрохімсервіс»; ОС «Бакалавр» – «Агрохімія».  

Керує курсовими та дипломними роботами студентів, здійснюю консуль-

тації, беру участь у роботі державних атестаційних комісій зі спеціальностей 

ОКР «Бакалавр» і «Магістр», є головою ДЕК, керівником аспірантів.  

Підготував повне методичне забезпечення навчальних курсів, що викладаю. 

Річне педагогічне навантаження повне.  

Керує науковою роботою здобувачів наукового ступеня кандидата наук, є 

заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських 

дисертацій.  

Працює над виконанням науково-технічної програми Міністерства аграрної 

політики і продовольства України за темою «Дослідити стан і динаміку 

природних компонентів агроекосистем Західного регіону України та розробити 

заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в умовах 

антропогенезу» та «Розробити науково обґрунтовані системи управління 



продуктивним потенціалом виробництва продукції рослинництва, ведення 

землеробства на основі екологостабілізуючих заходів з охорони ґрунтів в 

агрокліматичних зонах Західного регіону України» (ДP №0111U001253). 

 

3. Найвагоміші наукові праці 

 

Агротехнології (1981-1991 рр.) 

Гнатів П. С. Вирощування цукрових буряків. – В кн.: «Типові технологічні 

процеси вирощування с.-г. культур». Голляка І. Г., Ліщишин М. І. та ін. – 

Рівне: Облполіграфвидав, 1984.  

Проневич В. А., Якубовська В. В., Гнатів П. С. Баланс поживних речовин в 

спеціальзованих сівозмінах Лісостепу Рівненської області // Вісник сільсь-

когосподарської науки. – № 2. – 1985.   

Гнатів П. С. Вирощування цукрових буряків. – В кн.: «Науково обгрунтована 

система ведення господарства на основі технологічних стандартів в колго-

спах і радгоспах Ровенської області». Артюшов А. Н., Архангельский В. А., 

Бушинська М. В. та ін. – Рівне-Мінськ, 1986. – С. 95-105.   

Тонкаль Е. А., Гнатив П. С. Рациональные дозы и соотношения удобрений // 

Сахарная свекла. – № 12. – 1986.   

Тонкаль Е. А., Гнатив П. С. Оптимальная густота и минеральные удобрения // 

Сахарная свекла. – № 7. – 1987.   

Тонкаль Е. А., Гнатив П. С. Оптимизация доз минеральных удобрений и гус-

тоты растений в зависимости от сроков уборки сахарной свеклы // Техни-

ческие культуры. – № 8. – 1987.  

Гнатів П. С. Вирощування цукрових буряків // В кн.: «Науково обгрунтована 

система ведення землеробства на основі технологічних стандартів в сіль-

ськогосподарських підприємствах Ровенської області». – Артюшов А. Н., 

Архангельский В. А., Балан А. Г. та ін. – Рівне-Мінськ, 1988. – С. 146–154.  

Тонкаль Е. А., Гнатів П. С. Влияние минеральных удобрений и густоты стояния 

на время созревания и продуктивность сахарной свеклы // Технические 

культуры. – № 6. – 1989.  

Гнатив П. С. ЖКУ под сахарную свеклу // Химизация сельского хозяйства. – № 

9. – 1989.  

Гнатив П. С. Обработка почвы под сахарную свеклу // Земледелие. – № 4. – 

1990.  

Алексеєнко П. П., Гнатів П. С. Грабоус В. О. та ін. Інтенсивна технологія 

вирощування цукрових буряків на Рівненщині. Рекомендації. – Рівне: Обл-

поліграфвидав, 1990. – 28 с.  

Гнатив П. С. Удобрение, гербициды и основная обработка // Химизация сель-

ского хозяйства. – № 8. – 1991.  

 



Екологія, інвайронментологія (захист довкілля) (1991-2017 рр.) 

Екологічний потенціал наземних екосистем / М. А. Голубець, Б. О. Крок, 

М. П. Козловський, А.-Т. В. Башта, П. С. Гнатів та ін. – Львів: Поллі, 2003. – 

115 с.  

Голубець М. А., Гнатів П. С., Козловський М. П. та ін. Концептуальні засади 

сталого розвитку гірського регіону. – Львів: Поллі, 2007. – 288 с. Моног-

рафія.  

Демків О. Т., Кагало О. О., Лобачевська О. В., Марискевич О. Г., Царик Й. В., 

Баїк О. Л., Беднарська І. О., Білонога В. М., Гнатів П. С. та ін. Роль приро-

дних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем 

до несприятливих умов / Ред. О. Т. Демків та ін. – Львів: ІЕК НАН України, 

2011. – 180 с. Монографія.  

Голубець М. А., Гнатів П. С. Фундаментально про екологію, середовищезнав-

ство, охорону природи, охорону довкілля та геосоціосистемологію // Еко-

логія та ноосферологія. – Том. 18. – 2007. – №1-2. – С. 7–15. (фахове 

видання).  

Гнатів П. С. Біоіндикація екотопів за спектром хімічного складу сухої речовини 

листків дерев // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: Збірн. наук. праць. – Вип. 

416: Біологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 249–255. (фахове видання).  

Гнатів П. С. Динаміка біотичної різноманітності та сучасні загрози довкіллю: 

Україна і світовий досвід // Наук. праці ЛАНУ. – Львів: РВВ НЛТУ України, 

2008. – Вип. 6. – С. 125–128. (фахове видання).  

Гнатів П. С., Гринчак М. М. Стан рослинного покриву і втрати екологічного 

потенціалу наземних екосистем у гірському регіоні Львівщини у зв’язку з 

їхніми середовищестабілізаційними функціями // Наук. вісн. Національного 

ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 

2009. – № 135. – С. 13–21. (фахове видання).  

Гнатів П. С., Кулачковський Р. І. Моделювання географічної ситуації у гірсь-

кому регіоні Львівщини засобами геоінформаційних систем // Наук. вісн. 

Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К.: 

НУБіП України, 2009. – №128. – С. 235–243. (фахове видання).  

Гнатів П. С. Трансформованість рослинного покриву та різноманіт-ність гір-

ських лісів Львівщини // ЛІСІВНИЦТВО І АГРО-ЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ. – 

Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115. – C. 240–244. (фахове видання).  

Гнатів П. С. Динаміка пропорцій метаболітів у листках дерев як показник ада-

птивних реакцій // Наук. праці ЛАНУ. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – 

Вип. 8. – С. 122–129. (фахове видання).  

Гнатів П. С., Хірівський П. Р., Панас Н. Є. Актуальність екоток-сикологічної 

освіти для сталого розвитку // Наук. вісник НЛТУ України. – Вип. 21. 17. – 

2011. – С. 356–360. (фахове видання).  



Гнатів П. С., Хірівський П. Р., Бучко А. М. Токсикологічна безпека довкілля – 

актуальне питання сьогодення // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені 

С. З. Гжицького. – Т. 14, №2(52), Ч. 3. – 2012. – С. 42-46. (фахове видання).  

Гнатів П., Лопотич Н. Аналіз стану рекреаційної інфраструктури гірської 

Львівщини // Вісник Львівського національного аграрного університету : 

агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2012. – № 16. – С. 25-31. (фахове 

видання).  

Гнатів П. С. Функціональна діагностика в дендроекології : наукова монографія. 

– Львів: В-во Камула, 2014. – 336 с.  

Гнатів П. С. Екосистемогенез голоцену й етногенез Тернопільського Поділля // 

Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового 

Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 

вересня 2014 р. м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 2014. – С. 149-154.  

Гнатів П. С. Природні ресурси: проблеми збереження і використання / П. С. 

Гнатів // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – 

С. 277-283. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nplanu_2014_12_42.pdf. (фахове видання). 

Гнатів П. С., Дацко Т. М., Шовган А. Д., Лопотич Н. Я. Захист довкілля, еко-

безпека та суспільна свідомість як системна функція соціуму // Наукові 

праці Лісівничої академії наук України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. 

– Вип. 14. – С. 191-197. (Європейська база Index Сopernikus).  

Гнатів П. Природне та антропогенне середовища: їхня суть і методологія нау-

кового пізнання // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – Том ХХХІІІ, 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБІРНИК. – 2014. – С. 270-280. – http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/pntsh_ek_2014_39_26.pdf 

Гнатів П. Динаміка клімату у пізньому голоцені й екосистемогенез українсь-

кого соціуму (від Римської Імперії до Козацької України) // Праці наукового 

товариства ім. Шевченка. – Том ХLVI, ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБІРНИК. – 2016. – 

С. 45-69.  

Гнатів П. С., Снітинський В. В. Екосистеми і системний аналіз : наукова 

монографія / П. С. Гнатів, В. В. Снітинський, О. С. Нечай, О. Д. Зинюк, 

Т. В. Пасічник, О. В. Зеліско // за ред. П. С. Гнатіва і В. В. Снітинського. – 

Львів: Колір ПРО, 2017. – 416 с. 

Гнатів П. С., Лисак Г. А. Становлення соціуму Поділля і занепад Золотої орди // 

Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади 

природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров'я» 

(14-15 вересня 2017). – ТОВ «Друк Арт», 2017. – С.29-32. 

Лисак Г. А., Гнатів П. С. Становлення соціуму Подністер’я за малого 

льодовикового періоду // там же. – С.47-50. 

Снітинський В., Гнгатів П., Токарський Ю., Дацко Т. Наукові дослідження та 

екологічні студії ЛНАУ: ретроспективний аналіз // Матеріали міжнародного 



науково-практичного форуму “Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій”. – Львів-Дубляни: 

Львівський національний аграрний університет, 2017. – С.12-20. 

Гнатів П. С., Зинюк О, Бальковський В., Лихочвор В. та ін. Наукометрія в 

екології: значення, об’єктивність і комерційний аспект // Вісник Львівського 

національного аграрного університету : агрономія. – Львів: Львівський нац. 

аграр. ун-т, 2017. – № 17(1). – С. 6-20. (фахове видання). 
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