
Профіль викладача:   Мисковець І.Я. 

e-mail: iraeco13@ukr.net 

Біографічна довідка: народилася 13 серпня 1978 року у м.Луцьку Волинської 

області. У 2000 році закінчила повний курс навчання у Волинському державному 

університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Біологія». Рішенням 

Державної екзаменаційної комісії від 30 червня  2000 року їй присвоєно 

кваліфікацію «Біолог, викладач біології» (диплом  ВС № 13855731).  

В 2001 році поступила в аспірантуру при Луцькому  державному 

технічному університеті. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Антропогенні зміни  в басейнах малих річок  (на прикладі Волинської області)» 

за напрямком 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів, отримавши диплом кандидата  географічних наук (рішенням  

президії Вищої атестаційної комісії України від 14 січня 2004 року, диплом 

кандидата наук ДК № 021960, м.Київ,  14 січня 2004 року). Рішенням  

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня  2006 року  

було присвоєно вчене звання доцента кафедри  безпеки життєдіяльності (атестат 

доцента 02ДЦ № 013411). 

З 2003 року  по 2004 рік працювала   на посадах асистента, старшого 

викладача кафедри екології та безпеки життєдіяльності. З відкриттям нової 

спеціальності "Екології та охорони навколишнього середовища" у 2004 році була 

створена кафедра екології, куди  була переведена на посаду доцента, яку і займаю 

на даний час. 

Освіта:  вища, Волинський державний університет імені Лесі Українки. 

Наукові інтереси: екологія, гідроекологія, захист довкілля, управління якістю вод  

поверхневих водойм та конструктивно-географічні умови формування якості  

річкових вод, екологічна географія, радіоекологія тощо. 

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

Професійний досвід: з 2003 року по даний  період. 

Навчальні дисципліни: гідрологія, екологічна географія,  вступ до фаху, основи 

наукової діяльності, радіоекологія, екологія, технології захисту довкілля, 

стратегія сталого розвитку. 

Знання мов: українська, російська, англійська. 

Професійні нагороди: немає. 

Вибрані праці: Монографії: Дождевой сток зоны избыточного увлажнения 

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

Співавтори:  Мольчак Я.О.  Річки та їх басейни в умовах техногенезу. –Луцьк, 

РВВ ЛДТУ, 2004. - 336 с. Співавтори:  Герасимчук З.В., Мольчак Я.О. Потери 

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

Мольчак  Я.А. Дождевой сток в условиях антропогенных изменений (на примере  

среднего и верхнего поднепровья). - Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2009. - 431 с. Соавтор  

Мольчак Я.А. Геоінформаційне  моделювання  та екологічна оцінка природного 

mailto:iraeco13@ukr.net


агроресурсного потенціалу .- Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2014. -268 с. Співавтори:  

Андрощук І.В.,Мольчак .Я.О. та інші.  

Посібники: Український словник – довідник з екології.- «Надстир’я». Луцьк. 

2001.- 420 с. Співавтори: Мартинюк В.О.,Ільїн Л.В.,Мольчак Я.О.   

Навчальний посібник:   Основи науки і техніки.  Навчальний посібник.- Луцьк, 

РВВ ЛНТУ, 2014. -268 с. Співавтори:  Іванців В.В., Мольчак Я.О.  Основи  

загальної  гідрології. Навчальний посібник (видання2-е доповнене). –Луцьк, РВВ 

ЛНТУ, 2016. - 308 с.  Співавтор Мольчак Я.О. Загальне землезнавство. Підручник. 

- Луцьк, ІВВ ЛНТУ, 2017. -385 с. Співавтори:  Ільїн Л.В.,Фесюк В.О., Мольчак 

Я.О. Електронний навчальний посібник з дисципліни «Екологія». 

Статті у наукових фахових виданнях ( 41), статті у закордонних виданнях (11), 

статті у виданнях, що входять у науковометричні бази (3). 

Членство в офіційних наукових товариствах: Українське географічне 

товариство. 

Посилання на профілі у: 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=aO0Nrd8AAAAJ 

ORCID: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=aO0Nrd8AAAAJ 

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

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