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Біографічна довідка: Народився 11 травня 1981 року в м. Луцьк Волинської області. В 1987 закінчив  

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20 м. Луцька. У 1998 році після закінчення школи вступив до Волинського 

державного університету імені Лесі Українки на біологічний факультет. У 2003 закінчив повний курс 

згаданого університету за спеціальністю «Біологія», який закінчив із відзнакою. Після закінчення 

університету присвоєно мені кваліфікацію біолога, викладача біології. З вересня 2003 року по жовтень 

2004 року працював вчителем біології ЗОШ І – ІІІ ступеня с. Літогоща Рожищенського району 

Волинської області.  З листопада 2005 року по листопад 2009 року навчався в аспірантурі Луцького 

національного технічного університету. З 2005 року працював лаборантом кафедри екології Луцького 

національного технічного університету. З 2007 року працював також асистентом кафедри екології 

згаданого вище університету, за сумісництвом. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття вченого 

ступеня  кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів.Тема дисертації: "Географічні умови формування 

якості поверхневих вод (На прикладі Волинської області)". Рішенням президії ВАК України від 1 липня 

2010р. (протокол № 36-07/5) присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі 

спеціальності конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів ( диплом № 

060839).З 2010 року і по сьогоднішній день працюю на посаді доцента кафедри екології Луцького НТУ. 

Загальний науково-педагогічний стаж роботи 12 років. На даний час є автором близько 100 наукових 

праць, науково-популярних праць, навчальних та методичних посібників. 

Освіта: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2003р. Спеціальність: «Біологія». 
Кваліфікація: біолог, викладач біології.  
Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів. 
Диплом ДК №060839. 
Доцент кафедри екології. 
 
Тема кандидатської дисертації: «Географічні умови формування якості поверхневих вод (На прикладі 

Волинської області)» 

Наукові інтереси Вивчення якості поверхневих вод Волині, зокрема дослідження факторів впливу 

антропогенного навантаження на водні об’єкти, гідрохімічні показники, а також розробка шляхів 

запобігання  забрудненню та стічних вод.. 

Науково-педагогічна діяльність: 12 років– загальний стаж викладацької роботи. 

Професійний досвід: 12 років науково-педагогічного стажу у вищій школі. Займані посади: асистент, 

старший викладач, доцент. 1,5 роки педагогічного стажу у закладах середньої освіти.  

Навчальні дисципліни: «Енергозберігаючі технології», «Стратегія сталого розвитку», 

«Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води», «Екологічне право», «Основи 

екологічної токсикології», «Ландшафтна екологія», «Фізіологія рослин» . 

Знання мов: українська,  російська (вільно), польська (розмовна), англійська (читання, переклад). 

Професійні нагороди: - 

Вибрані праці: 

1. Sergiy Pankevich ,Vasiliy Ivantsiv, Victor Zaharchuk, Oleh Zaharchuk, Valerij Dembitskij, Evaluation 

of Energy and Ecological Indicators of Motor Biofuels / Advances in Design, Simulation and 

Manufacturing II Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, 

Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11-14, 2019, Lutsk, Ukraine – Pages  

912-919. (індексується у НМБД SciVerse Scopus, Index Copernicus EBSCOhost та Ulrich's 

Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). 

2. Панькевич С.Г. Приклади використання інтернет-ресурсів у практичному курсі дисципліни 

«Заповідна справа» /Федонюк В.В., Іванців В.В., Федонюк М.А., Панькевич С.Г. Інформаційні 

технології і засоби навчання, 2015, № 2 (46). Режим доступу до журналу: http:// 

www.journal.iitta.gov.ua. (індексується у  НМБД Web of Science, Universal Impact Factor {UIF}, 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22365-6_91
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22365-6_91


Journals Impact Factor (JIF), CiteFactor, Google Академія, IndexCopernicus, African Quality Centre 

for Journals, Scientific Journal Impact Factor (SJIF). РІНЦ. 

3. Панькевич С.Г., Мерленко І.М.,    Картава О.Ф.,  Коробчук Л.І., Порядок надання статусу 

спеціальних сировинних зон в Україні // Екологічні нотатки. – Випуск 5. – Луцьк: ІВВ Луцького 

національного технічного університету, 2017. – С.107-114.  

4. Іванців В.В. Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі 

ліхеноіндикації / В.В. Федонюк, В.В. Іванців, М.А. Федонюк, О.В. Іванців // Часопис картографії: 

Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 16. – С. 259-271. (фахове 

видання) 

5. Панькевич С.Г., Федонюк М.А., Федонюк В.В. Оцінка надходження у довкілля продуктів 

зношення автомобільних шин (на прикладі Луцького району) // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» - 22-

25 березня 2017 р., м. Івано-Франківськ, 2017. – С.73-74. 

6. Панькевич С.Г. , Федонюк В.В., Можливості організації раціонального радіопротекторного 

харчування для населення зони впливу Рівненської АЕС // Радіоекологія-2015.  Матеріали 

науково-практичної конференції,   «Радіоекологічні і радіобіологічні аспекти наслідків 

Чорнобильської катастрофи» м. Київ, 24–26 квітня 2015 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка – С.159-164. 
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