
Профіль викладача:   МОЛЬЧАК Ярослав Олександрович 

e-mail: molchak@ukr.net 

Біографічна довідка: народився 26.12.1943 року  в с.Сарнівка  Луцького 

району Волинської області, громадянин України. В 1970 році закінчив з 

відзнакою гідромеліоративний факультет  Українського інституту  інженерів 

водного господарства ( УІІВГ). З 1970 по 1973 рік -  аспірант УІІВГ. В 1973 

році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розрахунки максимальних 

витрат води малих річок Українського Полісся», отримавши наукову ступінь 

кандидата технічних наук. З грудня 1973 року  по лютий 1982 року працював 

асистентом, старшим викладачем, доцентом  кафедри гідрології і ідрогеології  

УІІВГ.  З лютого 1982 року по серпень 1993 року працював доцентом, 

професором, завідувачем кафедри фізичної географії Луцького державного 

педагогічного інституту ім.Лесі Українки, а з серпня 1993 року  по липень 

2000 року – завідувачем  кафедри географії, деканом географічного 

факультету та проректором Волинського державного університету ім.Лесі 

Українки. У 1988 році  захистив докторську дисертацію на тему: «Дощовий 

стік в умовах антропогенних змін», отримавши наукову ступінь  доктора 

географічних наук. В 1990 році  присвоєно вчене звання  професора. В 1990 

році я увійшов до «Географічної енциклопедії України». В 1995 році обраний 

академіком Української Екологічної академії наук. З липня 2000 року по 

даний час  працюю в Луцькому національному технічному університеті. 

Обіймав посади: завідувача кафедри екології та БЖД, декана технологічного 

факультету, директора навчально-науково-виробничого інституту  

«Ресурсозбереження та будівництва», завідувача кафедри охорони праці та 

БЖД, професора кафедри екології  та агрономії. 

Освіта:  Український інститут інженерів водного господарства (м.Рівне) 

Наукові інтереси: гідрологія, екологія, землезнавство, безпека 

життєдіяльності, цивільна безпеки, географія, екологічна безпека тощо 

Науково-педагогічна діяльність: асистент, ст.викладач, доцент, професор, 

зав.кафедрами, декан, директор інституту, проректор 

Професійний досвід: з 1974 року по даний  період. 

Навчальні дисципліни: фізична географія, землезнавство, гідрологія, безпека 

життєдіяльності, цивільна безпека, методологія та організація наукових 

досліджень, історія науки і техніки, екологічна безпека, екологічні стартапи, 

охорона праці, основи екології, гідрогеологія, концепція природознавства 

тощо. 

Знання мов: українська, російська, німецька зі словником 

Професійні нагороди: Наукова та педагогічна діяльність Я.О. Мольчака  

відзначена  Президентом України - йому присвоєно почесне звання 
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"Заслужений діяч науки і техніки України" (2013 р.). Він нагороджений 

Грамотою Верховної Ради України (2007 р.), , нагрудним знаком "Відмінник 

народної освіти УРСР" (1990 р.), нагрудним знаком "Відмінник освіти 

України" (2006 р.), знаком  "За наукові досягнення" (2008 р.), у 2013 році 

Вченою радою Луцького національного технічного університету йому 

присвоєно почесне звання "Заслужений професор Луцького національного 
технічного університету". 

Вибрані праці: Монографії: Дождевой сток зоны избыточного увлажнения 

Украины. – Львов. Вища школа. Изд-во при Львов. Ун-те, 1984. – 144 с. 

.Клімат Шацького Національного парку. – Видавництво ВДУ «Вежа». Луцьк. 

1995.- 146 с. Співавтори: Клімчук Б.П.,Тарасюк Ф.П., Тарасюк Н.А. 

Деградація грунтів та шляхи підвищення їх родючості. - «Надстир’я». Луцьк. 

1998.- 290 с. Співавтори: Андрощук І., Мельнийчук М.М. Річки Волині. - 

«Надстир’я». Луцьк. 1999.- 175 с. Співавтор Мігас Р.В. Еколого-економічні 

проблеми водокористування та шляхи їх вирішення. – «Юстас». Луцьк. 

1999.- 207 с. Співавтор Труш Л.М. .Озера Волині. – «Надстир’я». Луцьк. 

2000. 149 с. Співавтор Ільїн. Л. Луцьк: сучасний екологічний стан та 

проблеми. –Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2003. - 488 с. Співавтори: Фесюк 

В.О.,Картава О.Ф. Річки та їх басейни в умовах техногенезу. –Луцьк, РВВ 

ЛДТУ, 2004. - 336 с. Співавтори:  Герасимчук З.В.,Мисковець І.Я. Потери 

дождевого стока (експеримент).- Луцьк: РИО ЛГТУ, 2007.- 347с.Соавтор 

Мисковец И.Я. Озеро Світязь: сучасний природногосподарський стан та 

проблеми» - Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2008.- 336 с. Співавтори: Бондарчук С.П., 

Волянський В.О., Мерленко І.М. Рівне: природа, господарство та екологічні 

проблеми. Рівне: НУВГП, 2008.- 314с. Співавтори: Клименко МєО.,Фесюк 

В.О.,Залеський І.І. Оптимізація агроекологічного стану осушуваних земель 

шляхом використання місцевих меліорантів та добрів (на прикладі 

Волинської області)»  - Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2009.- 195 с. Співавтори:  

Бондарчук Л.Ф., Бондарчук С.П. Дождевой сток в условыях антропогенних 

измененный (на примере  среднего и верхнего поднепровья). - Луцьк, РВВ 

ЛНТУ, 2009. - 431 с. Соавтор  Мисковец И.Я. Конструктивно-географічний 

аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу  Волинської області. 

- Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2010. - 215 с. Співавтор  Потапова А.Г.  Географічні 

умови формування якості поверхневих вод (на прикладі Волинської області). 

- Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2011.- 204 с. Співавтор Панькевич С.Г. Геоінформаційне  

моделювання  та екологічна оцінка природного агроресурсного потенціалу .- 

Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2014. -268 с. Співавтори:  Андрощук І.В.,Мисковець І.Я. 

та інші. 



Посібники: Короткий екологічний довідник школяра. Навчальний посібник. – 

Київ. «Вища школа».,1994. -141 с. Співавтор Ільїн Л.В. Навчально-польова 

практика з географічних дисциплін. Навчальний посібник. - «Надстир’я». 

Луцьк. 1999.- 264 с. Співавтори: Бондар О.І., Чірка В. Г.  Основні аспекти 

екологічної освіти працівників народногосподарського комплексу. 

Навчальний посібник.- Видавництво «Волинська обласна друкарня». Луцьк, 

2000.- 88 с. Співавтор Герасимчук З.В.  Український словник – довідник з 

екології.- «Надстир’я». Луцьк. 2001.- 420 с. Співавтори: Мартинюк В.О.,Ільїн 

Л.В.,Мисковець І.Я.  Еколого-економічні основи водокористування. 

Навчальний посібник – Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2007.- 584 с. Співавтор Фесюк В.О 

Основи охорони праці . Навчальний посібник.- Луцьк, РВВ НТУ,2011.- 258 

с. Співавтори:  Москальова В.М., Филипчук В.Л. Управління охороною праці 

. Навчальний посібник. –Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2012 -288 с. Співавтори:  Стасюк 

В.М., Ткачук К.Н.  Основи  загальної  гідрології. Навчальний посібник. –

Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2013. -272 с.   Співавтор Мисковець І.Я.  Основи науки і 

техніки.  Навчальний посібник.- Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2014. -268 с. Співавтори:  

Іванців В.В., Мисковець І.Я.  Основи  загальної  гідрології. Навчальний 

посібник (видання2-е доповнене). –Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2016. - 308 с.  

Співавтор Мисковець І.Я. Загальне землезнавство. Підручник. - Луцьк, ІВВ 

ЛНТУ, 2017. -385 с. Співавтори:  Ільїн Л.В.,Фесюк В.О.,Мисковець І.Я. та 

інші. 

Статті у наукових фахових виданнях ( 131), статті у закордонних виданнях 

( 48), статті у виданнях, що входять у науковометричні бази (9). 

Членство в офіційних наукових товариствах: Українське географічне 

товариство. 

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=s7M7kjIAAAAJ 

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-5753-8352 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Yaroslav_Molchak  

Academia.edu: https://lutsk-ntu.academia.edu/ЯрославМольчак 
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