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Біографічна довідка: 

Народився 16 квітня 1966 року в смт. Баранівка Баранівського району Житомирської області.  
У 1988 році закінчив Українську сільськогосподарську академії за спеціальністю “Лісове 

господарство”.  
Після закінчення сільськогосподарської академії у 1988 році працював майстром Чалівського 

цеху Полтавського лісгоспзагу.  
У грудні 1988 року поступив в аспірантуру в Український науково-дослідний інститут лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА), м.Харків. Після закінчення 
аспірантури захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук 
за спеціальністю 06.03.03 ‒ лісознавство і лісівництво; лісові пожежі і боротьба з ними  на тему 
“Заплавні ліси Лівобережного Лісостепу України і підвищення їх екологічних функцій” (рішенням 
спеціалізованої вченої Ради в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького від 29 грудня 1992 року, диплом кандидата наук КН № 002238). 
З 1992 по 1994 рік працював молодшим науковим співробітником лабораторії екології УкрНДІЛГА. 

У січні 1994 року зарахований на посаду старшого викладача кафедри екології та безпеки 
виробництв Луцького індустріального інституту. Рішенням Вченої ради Луцького державного 
технічного університету від 22 жовтня 1998 року Волянському В.О. присвоєно вчене звання доцента 
кафедри хімії та безпеки життєдіяльності. На даний час працюю на посаді доцента кафедри екології 
та агрономії Луцького НТУ. 
  

Освіта: вища. 

Наукові інтереси: Лісовідновлення і лісорозведення, екологічно орієнтоване лісівництво, 
моніторинг лісів, лісозахист, природоохоронне лісокористування, фітомеліорація. 
 

Науково-педагогічна діяльність: 1988-1991р.р. - аспірант УкрНДІЛГА, 1992-1994 р.р. – молодший 

науковий співробітник УкрНДІЛГА, 1994-2019 р.р. – доцент Луцького НТУ. 

Професійний досвід: 1988р. майстр Чалівського цеху Полтавського лісгоспзагу, 1992-1994 р.р. – 

молодший науковий співробітник УкрНДІЛГА. 

Навчальні дисципліни: “Загальна екологія (та неоекологія)”, “Основи лісової екології і лісівництва”, 

“Фітомеліорація”, “Екологічна стандартизація і сертифікація”, “Системний аналіз якості 

навколишнього середовища”, “Формування екомережі”. 

Знання мов: українська, російська – вільно, англійська. 

Професійні нагороди: почесними грамотами Луцького НТУ за керівництво науковою роботою 
студентів, за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у 
справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 
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