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Відомий учений, зоолог, мікробіолог, еколог.  

Основними напрямками наукових досліджень професора Стефурака В. П. є 

вирішення проблем моніторингу порушених наземних екосистем; біологічна 

індикація стану наземних екосистем в умовах антропогенного впливу; біологічна 

активність ґрунтів та структурно-функціональна організація ґрунтових 

мікробоценозів. Розробив систему біотестів і методів тривалого та експрес-

контролю, що придатні для оперативної оцінки стану природних комплексів; 

запропонував і впровадив в систему моніторингу способи виявлення зон впливу 

техногенного навантаження на екосистеми  та здоров'я людини, контролю та 

прогнозу стану навколишнього середовища; виклав науково-обґрунтовані 

теоретичні положення щодо вирішення практичних завдань в галузі екології. 

Під науковим керівництвом та за безпосередньої участі В. П. Стефурака 

виконано низку комплексних науково-дослідних робіт. Результати багаторічних 

досліджень знайшли практичне застосування в процесі складання та виконання 

тематичних планів науково-дослідних робіт в Інституті екології Карпат НАН 

України, Науково-дослідному інституті сільського господарства Нечорноземної 

зони України, Українському науково-дослідному інституті гірського лісництва 

тощо.  Автор та співавтор 350 наукових та методичних праць, опублікованих у 

вітчизняних та зарубіжних журналах, в тому числі 5 монографій, 12 інформаційних 

листів,  бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, 

підготував 1 доктора і 4 кандидатів наук, нагороджений знаком «Відмінник 

народної освіти України» і медаллю «Ветеран праці». За високий професіоналізм і 

значний особистий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті неодноразово був 

нагороджений грамотами Івано-Франківської державної адміністрації та Івано-

Франківської обласної ради. 

Професор В. П. Стефурак має великий досвід педагогічної роботи і вагомі 

здобутки науково-педагогічної діяльності. Він читає основні та спеціальні курси на 

кафедрі медичної біології і генетики Івано-Франківського національного 

медичного університету та за сумісництвом на кафедрі біології та екології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

В. П. Стефурак приймає активну участь у підготовці методичних розробок з 

курсу медичної біології і генетики для студентів та викладачів; навчально-

методичних матеріалів для самостійної роботи студентів; у розробці сучасних 

форм навчально-дослідної роботи студентів під час навчального процесу; систем 

комп’ютерного контролю для студентів; програм для роботи на електронно-

обчислюваних машинах в процесі професійної підготовки майбутніх лікарів, 

завдань тестових ліцензійних іспитів «Крок 1». 

Протягом багатьох років Стефурак В. П. читав лекції для вчителів-біологів в 

Івано-Франківському інституті післядипломної підготовки, надає методичну 



допомогу викладачам біології Івано-Франківського та Коломийського медичних 

коледжів.  

З 1976 р. очолює обласне відділення Товариства мікробіологів України, член 

редакційної ради «Мікробіологічного журналу», член редколегії журналу «Наукові 

записки Інституту народознавства НАН України», член редакційної колегії Вісника 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, серія 

«Біологія», з 2001 до 2008рр. - член спеціалізованої вченої ради по захисту 

докторських (кандидатських) дисертацій при Чернівецькому національному 

університеті ім. Ю. Федьковича, член наукової Ради НАН України з проблем 

ґрунтознавства, член центральної ради Товариства мікробіологів України, член 

Президії та методичної ради МАН України, член НТШ, бере активну участь в 

опонуванні кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Екологія». 
 


