
Профіль викладача   Бондарчука С.П. 

e-mail: iraeco13@ukr.net 

Біографічна довідка: Народився 5 серпня 1966 в смт. Мізоч 

Здолбунівського району Рівненської області. У 1983 році закінчив Мізоцьку 

СШ. В 1983-1990 роках (з перервою для служби в армії) навчався в 

Українському інституті інженерів водного господарства (м.Рівне) на 

факультеті проектування та будівництва гідромеліоративних систем за 

спеціальністю гідромеліорація (спеціалізація – сільськогосподарське 

водопостачання та охорона водних ресурсів), який закінчив із відзнакою. 

Після закінчення інституту у 1990 за направленням працював майстром 

у Акимівському ПМК Запорізької області. В 1991 році перейшов працювати 

в Поліський філіал інституту ґрунтознавства і агрохімії 

ім.О.Н.Соколовського на посаді техніка ІІ-ї категорії. З часом був 

переведений на посади техніка І-ї категорії, інженера ІІ-ї категорії, інженера 

І-ї категорії, молодшого наукового та наукового співробітника цієї ж 

установи. 

У 1994-1997 роках був прикріплений і навчався як здобувач на кафедрі 

меліоративного землеробства і ґрунтознавства Українського інституту 

інженерів водного господарства (м.Рівне). У 1997 році захистив дисертацію 

на здобуття вченого ступеня  кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.03 - агроґрунтознавство i агрофізика на тему 

“Агpоекологiчнi основи освоєння та раціонального використання вироблених 

торфовищ Західного Полісся України”. 

У 2001 році отримав звання доцента кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності. З 1998 року і по сьогоднішній день - доцент кафедри 

екології (хімії і екології, екології та БЖД) Луцького НТУ. 

З 2001 р по 2015 рр. виконував обов’язки заступника декана 

технологічного факультету та факультету комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Луцького НТУ. Загальний науково-педагогічний 

стаж роботи понад 25 років. 

Освіта:  вища, Український інститут інженерів водного господарства 

(м.Рівне). 

Наукові інтереси: Забезпечення раціонального використання 

осушуваних земель та їх охорона. Охорона навколишнього природного 

середовища в галузі збереження та раціонального використання ґрунтів, а 

також водних ресурсів та водних об’єктів. 

Науково-педагогічна діяльність: ст. викладач, доцент. 

Професійний досвід: з 1991 року по даний  період. 

Навчальні дисципліни: ґрунтознавство, методи очищення води, охорона і 

раціональне використання водних ресурсів, агрохімія, агроекологія, основи 

екології, екологічне інспектування, радіоекологія. 

Знання мов: українська, російська, англійська. 

mailto:iraeco13@ukr.net


Професійні нагороди: немає. 

Вибрані праці: Ґрунти Волинської області (за ред. Шевчука М.Й ) - 

Луцьк: Вежа, 1999. - 164 С.  

• Озеро Світязь: сучасний природно-господарський стан та проблеми (за 

ред. Мольчака Я.О. -Луцьк: РРВ ЛДТУ, 2008, -336 С. 

• Мольчак Я.О., Бондарчук С.П., Бондарчук Л. Ф. Оптимізація 

агроекологічного стану осушуваних земель шляхом використання  місцевих 

меліорантів та добрив (на прикладі Волинської області).- Луцьк.: РВВ ЛНТУ, 

2009. – 196 С. 

• Ґрунти Волинської області [Текст]: Монографія/ [М.Й. Шевчук, 

М.І.Зінчук, П.Й.Зіньчук та ін.]; за ред.д.с.-г.н., професора М.Й.Шевчука. – 2-

ге вид., переробл. і доповн. –Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 144 С. 

Статті у наукових фахових виданнях ( 38), статті у закордонних 

виданнях (15), статті у виданнях, що входять у науковометричні бази - немає. 

Членство в офіційних наукових товариствах: Українське товариство 

ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА) 

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2Gfq-B8AAAAJ 

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

Academia.edu: https://independent.academia.edu/ SergeyBondarchuk  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2787-1722 
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