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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА ЗАСТАВЕЦЬКОЇ 
 

 
27 квітня 2013 р. минуло 60 років від дня 

народження професора, доктора географічних 
наук, Дійсного члена Українського Географіч-
ного товариства, Дійсного члена Наукового то-
вариства ім. Шевченка, завідувача кафедри гео-
графії України і туризму Тернопільського на-
ціонального педагогічного університету імені 
В. Гнатюка Ольги Володимирівни Заставецької. 
У цьому ж році виповнюється 35 років, відколи 
Ольга Заставецька увійшла в українську гео-
графічну науку, в якій вона зайняла міцну пози-
цію як вчений в галузі суспільної географії, ви-
хователь молоді, патріот. 

Народилась О.В. Заставецька (дівоче пріз-
вище – Ткач) 27 квітня 1953 р. в селі Яструбо-
во Козівського району Тернопільської області 
в родині агронома. У рідному селі закінчила 
початкову школу (1964 р.), а у сусідньому – 
Купчинцях, у 1970 р. з золотою медаллю закін-
чила повну загальну середню школу. Вже в 
той час вона проявляє неабияку цікавість до 
географічної науки, беручи участь в республі-
канських олімпіадах юних географів.  

З 1970 р. Ольга Володимирівна пов’язує 
себе з географічним факультетом Львівського, 

тоді ще державного, університету імені І. 
Франка, з яким тісно співпрацює до сьогод-
нішнього дня. Після його закінченні з дипло-
мом з відзнакою Ольга Заставецька починає 
працювати на педагогічній ниві, спочатку в 
Черняхівській середній школі Збаразького 
району, а згодом – в Купчинецькій середній 
школі Козівського району. Саме тут її доля 
зводить з людиною, що в значній мірі визна-
чила її життєвий шлях – Богданом Івановичем  
Заставецьким. Тут вона брала участь у гро-
мадському житті села та школи, активно зай-
маючись вихованням та навчанням молоді. 

Реальні початки наукової діяльності припа-
дають на 1977 – 1981 рр., коли О.В. Заставець-
ка з відривом від виробництва навчається в 
аспірантурі Київського педагогічного інститу-
ту (сьогодні – Київський національний педаго-
гічний університет імені М. Драгоманова) при 
кафедрі економічної і соціальної географії. Під 
керівництвом академіка М. Паламарчука напи-
сала кандидатську дисертацію “Економіко-
географічні проблеми комплексного розвитку 
території (на прикладі Тернопільської облас-
ті)”, яка була успішно захищена в 1982 р.  

Але починаючи вже з 1981р. ім’я Ольги 
Заставецької пов’язується з Тернопільським 
державним педагогічним інститутом. Наказом 
по інституту від 26 вересня 1981 р. її прийма-
ють на посаду асистента кафедри неорганічної 
хімії викладачем географічних дисциплін (на 
той час відкриття географічного факультету як 
окремого структурного підрозділу було в до-
сить далеких планах). З вересня 1982 р. в інс-
титуті починає діяти кафедра географії, куди 
переходить асистент Заставецька О.В. У 
1985 р.в інституті відкривається кафедра еко-
номічної і соціальної географії, де продовжує 
свою діяльність Ольга Володимирівна. А з 
1992 р. вона доцент нової кафедри – кафедри 
географії України. Результатом багаторічної 
плідної праці став захист докторської дисерта-
ції у 1998 р., яка була представлена на Спеціа-
лізованій вченій раді з економічної і соціальної 
географії Київського національного універси-
тету імені Т. Шевченка. Науковим консультан-
том дисертаційного докторського дослідження 
був професор львівського університету 
О. Шаблій. У 1999 р. О. Заставецька отримує 
вчена звання професора.  

У 2000 р. Ольга Володимирівна займає по-



Постаті, події, повідомлення  Наукові записки. №1. 2013. 

 256

саду завідувача кафедри географії України 
Тернопільського державного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка. 

Сфера наукових інтересів професора Ольги 
Заставецької торкається проблем комплексно-
го економічного і соціального розвитку облас-
них регіонів, трансформації суспільства у пе-
рехідний період, демографічних досліджень, 
застосування математичних методів у геогра-
фії, історико-географічні дослідження. Вона є 
співавтор навчального підручника для учнів 9 
класів "Фізична географія України" (з грифом 
МОН України), чотирьох монографій, навчаль-
них посібників для учнів "Географія Терно-
пільської області" (1994, 2000, 2012), "Геогра-
фія Хмельницької області", "Географія Закар-
патської області", "Географія України" (8 і 9 
клас), "Рідний край", 5 клас та ін. 

Під керівництвом О. Заставецької викона-
но 12 дисертаційних робіт аспірантами вузів 
Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Луцька. 
Вона є рецензентом багатьох монографій і нав-
чальних посібників, опонентом дисертацій. Є 
керівником наукових робіт учнів МАН, науко-
вих робіт студентів. 

Неодноразово нагороджувалася почесними 
грамотами за вагомий внесок у розвиток науки 
від Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації, обласної ради, міської ради, Терно-
пільського обласного інформаційно-туристич-
ного краєзнавчого центру, Наукового това-
риства імені Т. Шевченка та Українського 
географічного товариства, Міністерства освіти 
і науки України. Вона є редактором періодич-
ного часопису "Історія української географії",  
членом редакційних колегій фахових видань 
"Регіональні аспекти розвитку і розміщення 
продуктивних сил України", "Наукові записки. 
Серія: Географія", неодноразово була членом 
редакційних колегій та оргкомітетів наукових 
та науково-практичних форумів. Сьогодні вхо-
дить до складу редакційної ради "Енциклопе-
дичного довідника Тернопільської області".  

       
Своє 60-річчя Ольга Володимирівна 

зустріла у розквіті творчих сил, з новими 
планами та проектами, що спрямовані на 
подальшу плідну працю на царині географії.  

 
Колектив кафедри географії України і туризму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


