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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут
Посада за сумісництвом

Кандидат географічних наук
Доцент
Заступник декана з навчальної роботи
Географічний
Доцент кафедри економічної та соціальної географії

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

У попередні періоди

1. Теорії регіональної економіки та методи аналізу РПС,
ОР бакалавр, другий рік навчання, лекції, семінари,
практичні.
2. Основи регіональної політики, ОР магістр, перший рік
навчання, лекції, семінари.
3. Прикладна економічна та соціальна географія, ОР
магістр, перший рік навчання, лекції, практичні.
4. Територіальне управління, ОР магістр, перший рік
навчання (заочна форма навчання), лекції, семінари.
5. Територіальний моніторинг соціально-економічного
розвитку, ОР бакалавр, п‟ятий рік навчання (заочна
форма навчання), лекції, практичні.
6. Регіональні суспільно-географічні дослідження, ОР
PHD, другий рік навчання, лекції, семінари.
1. Регіональна економіка ОР бакалавр, третій рік
навчання, лекції, практичні.
2. Основи розміщення продуктивних сил, ОР бакалавр,
другий рік навчання, лекції, практичні.
3. Регіональна економічна та соціальна географія, ОР
бакалавр, четвертий рік навчання, лекції, практичні.
4. Теорії розміщення продуктивних сил та регіональної
економіки, ОР магістр, перший рік навчання, лекції,
семінари.
5. Програми економічного та соціального розвитку
території, ОР магістр, перший рік навчання, лекції,
семінари.
6. Територіальне планування, ОР магістр, другий рік
навчання, лекції, семінари.

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)
Лютий 2017 – теп. час

2007 -2017

2003 -2007

2001-2003

Етап (опис)
Заступник декана з навчальної роботи. Географічний факультет. Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. -- Україна, м. Київ, просп.
Академіка Глушкова, 2а.
Доцент кафедри економічної та соціальної географії. Географічний факультет.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Україна, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 2а.
Асистент кафедри економічної та соціальної географії. Географічний факультет.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Україна, м. Київ,
просп. Академіка Глушкова, 2а.
Молодший науковий співробітник НДЛ «Регіональних проблем економіки та
політики». Географічний факультет. Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. - Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а.

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
1998-2001 рр.

1993-1998 рр.

Етап (опис)
Навчання в аспірантурі.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний
факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
Кандидатська дисертація за темою:
"Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області". –
11.00.02 – економічна та соціальна географія.
Студент географічного факультету.
Київський університет імені Тараса Шевченка, магістерська робота: «Вдосконалення
територіальної організації господарського комплексу великого міста (на прикладі
міста Чернігова)». Отримана кваліфікація: Магістр соціальної і економічної
географії, соціо-економіко-географ, менеджер регіонального розвитку, викладач.

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Комунікаційні компетентності

Рівень (опис)
Українська – вільно
Англійська, рівень В2
Російська – вільно
Отримано значний досвід та навички в організації професійної наукової і
викладацької комунікації за час проведення лекційних, семінарських та
практичних занять, керування практиками. Досвід організації комунікативних
взаємодій в університеті та на факультеті з керівництвом університету,
викладачами, співробітниками та студентами факультету. Вміння організації
комунікативного процесу отримані в умовах роботи на посаді заступника
декана географічного факультету, члена журі Всеукраїнських турнірів та
олімпіад.
Організаційна/управлінська Управлінські компетентності, набуті на посаді заступника декана факультету з
компетентність
навчальної роботи. Організаційні компетентності набуті під час роботи в
Науково-методичній комісії з географії Міністерства освіти і науки України,
вченого секретаря експертної ради з геологічних та географічних наук
Департаменту атестації кадрів МОН України, заступника голови журі
Всеукраїнської студентської олімпіади з географії, члена спеціалізованої вченої
ради по захисту дисертацій у Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна.
Обробка статистичної інформації, ведення баз даних. Робота з графічними та
Цифрові компетенції
картографічними матеріалами.
Володіння текстовими та графічними редакторами Microsoft Office.
Інші комп’ютерні навики
Професійні навики (із числа не Здійснення організації навчального процесу на факультеті.
зазначених вище)
Області професійних інтересів Регіональна економіка, регіональна політика, проблеми регіонального
землекористування та раціонального природокористування, територіальне
планування та управління.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування
Публікації

Проекти
Конференції

Семінари
Премії та
нагороди
Членство в
організаціях
Посилання
Цитування
Курси
Сертифікати

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і премій,
членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
Автор та співавтор понад 40 наукових праць, в тому числі 3 навчальних й навчальнометодичних посібників та 2 монографій.
Монографії:
Суспільно-географічні основи регіонального природокористування. [Кол. моногр.]. - / За ред. Я.Б.
Олійника. - К.: Ніка-Центр, 2006;
Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка/ За ред. Я.Б.Олійника. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2006 – 600 с.;
Навчально-методичні праці:
Рахівський район: природа, населення, господарство: навч.-метод. посіб. із проф. орієнт.
практики / [Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький та ін.; за ред. Я. Б. Олійника] ; Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 254 с.
Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна
економіка. Навчальний посібник / За ред. Я.Б.Олійника. вид 2. доповнене і переробл. – К.: КНТ,
видавець Фурса С.Я. 2008. – 444 с.
Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна
економіка Навчальний посібник / За ред. Я.Б.Олійника. – К.: КНТ, видавець Фурса С.Я. 2007. –
444 с.
Наукові статті:
Пасько В.Ф. Наукові парки – основа інноваційного розвитку регіонів України // Українська
географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 199-201.
Пасько В.Ф. Сучасний стан та проблеми управління земельними ресурсами України //
Ефективна економіка. - Дніпропетровськ, 2014, №10. - С. 40-48.
Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Пасько В.Ф. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів вищої
кваліфікації // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н.: ФОП «Лисенко
М.М.», 2013. – Т ІІІ. – С. 371-373
Пасько В.Ф. Нескороджена Л.Л. Економіко-правові основи формування ринку землі в Україні //
Актуальні проблеми економіки. К., 2012.- №11. – С. 40-46.
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон -2017: стратегія оптимального розвитку".
19-20 вересня 2017 року, м. Харків
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон -2016: стратегія оптимального розвитку".
10-11 листопада 2016 року, м. Харків
ХІІ з„їзд Українського географічного товариства. 17–21 травня 2016 року, м. Вінниця.
ІV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми розвитку суспільної географії». 16-18
жовтня 2014 року, м. Київ
XI з‟їзд Українського географічного товариства. 24-26 квітня 2013 року, м. Київ
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми розвитку географічної
науки і освіти в Україні”. 17-18 травня 2012 року, м. Київ

Сертифікат про підвищення кваліфікації на тему: «Діяльність ВНЗ в умовах єдиного
європейського освітнього простору»

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі)
Найменування
Дипломи
Сертифікати
Публікації
Проекти
Дослідження

Посилання

