
 

 

 

 

 

 

 

 

Ткачук Оксана 

Миколаївна 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, завідувач 

лабораторії екології та 

захисту лісу 

УкрНДІгірліс, викладач 

Івано-Франківського 

коледжу ЛНАУ 

 

Тел. 096-95-72-098 

E-mail: 
tkachyk.oksana1988@gmail.com 

 

Біографічна довідка 

Народилася 05 листопада 

1988 року в селі Пужники 

Тлумацького району 

Івано-Франківської 

області, українка.        

Одружена, чоловік – 

Ткачук Андрій Іванович – 

оператор верстатів з 

програмним керуванням 

(нарізка провідників) на 

ВО «Карпати». 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта 

1996-2004 рр. навчання в Пужниківській ЗОШ І-ІІ ступенів. 

2004-2006 рр. навчання в Бортниківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

2006-2011 рр. навчання в ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

2011-2014 рр. навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 

у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». 

 

Трудова діяльність 

2012 р. лаборант у Івано-Франківському АПК хрестоцвітих 

культур. 

2014-2017 рр. асистент кафедри лісознавства ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

2014 р. викладач агрономічних дисциплін Івано-Франківського 

коледжу Львівського національного аграрного університету. 

2018 р. по даний час завідувач лабораторії екології та  захисту 

лісу в Українському науково-дослідному інституті гірського 

лісівництва ім. П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс). 

2018 р. по даний час за сумісництвом викладач кафедри садово-

паркового господарства Івано-Франківського коледжу 

Львівського національного аграрного університету. 

 

Наукові інтереси 
2018 р. захист кандидатської дисертації на тему: «Водорегулювальна і 
ґрунтозахисна роль лісів Передкарпаття». 
Наукові фахові статті, включені в наукометричні міжнародні 
бази даних: 
- Вплив насаджень на водопроникність лісових ґрунтів Карпат та 
Передкарпаття; 
- Формування оптимальної лісистості в гірських та передгірних умовах; 
- Захисна роль лісистості Передкарпаття; 
- Динаміка лісового покриву гірських водозборів Карпат; 
- Особливості водопроникності ґрунтів у передгірних і гірських лісах 
Карпат; 
- Водорегулювальна роль системи «насадження-ґрунт» у лісах 
Передкарпаття; 
- Лісовий покрив річкових басейнів Передкарпаття та його  
стокорегулювальна роль; 
- Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі   
лісових ґрунтів Карпат 
- Гідрологічна роль лісистості водозборів Передкарпаття 
- Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат; 
- Зміни ґрунтозахисних властивостей лісів Передкарпаття під впливом 
вибіркових і суцільних рубань; 
- Ґрунтозахисні особливості лісу на водозборах Передкарпаття; 
- Шляхи оптимізації лісистості Передкарпаття; 
- Прогнозування всихаючих ялинників Карпатського регіону з 
використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME; 
- Лісівничий компонент у системі захисту від шкідливих стихійних 
явищ у Передкарпатті; 
- Радіальний приріст ялини європейської (Picea abies L.) в осередку її 
всихання (Горгани, Українські Карпати). 
     Участь у 18 науково-практичних міжнародних конференціях:  
Розробила навчальні програми та силабуси з дисциплін: «Основи 
лісоексплуатації», «Організація робіт в садово-парковому 
господарстві», «Озеленення населених місць та благоустрій», 
«Рекультивація земель» із спеціальності 205 „Садово-паркове 
господарство”.  

 

 

 


