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ВТРАТИ 
 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА ПУШКАРА 
 

 
10 березня 2014 р. не стало Івана Мико-

лайовича Пушкаря – професора, багаторічно-
го завідувача кафедри економічної і соціаль-
ної географії Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

Народився Іван Миколайович 2 липня 
1941 р. у с. Головчинці Заліщицького району 
Тернопільської області в селянській родині. 
Навчався в місцевій початковій і Товстенській 
середній школах. Ще юнаком-старшокласни-
ком розпочав трудову діяльність у місцевому 
колгоспі, а згодом працював у ньому механіза-
тором. 

У 1960 р. І. Пушкар зв’язав свою долю з 
географією, ставши студентом географічного 
факультету Львівського державного універси-
тету ім. І. Франка. Після його закінчення вісім 
років працював вчителем географії в Старо-
олексинецькій середній школі Кременецького 
району, що на Тернопільщині, в т.ч. п’ять ро-
ків на посаді заступника директора з навча-
льно-виховної роботи. 

Шлях у науку І. Пушкар розпочав у 1973 
р., коли вступив до аспірантури при Секторі 
географії АН України (нині — Інститут геогра-
фії НАН України). З 1976 р. працював у відділі 

теоретичних проблем економічної географії 
цього наукового закладу, спочатку молодшим, 
а з 1981 р. — старшим науковим співробітни-
ком. Тоді ж був призначений заступником 
завідувача даного відділу. У 1979 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему "Терито-
ріальна структура агропромислового комплек-
су (на прикладі Івано-Франківської області)". 

Понад чверть століття життя і діяльність 
Івана Пушкаря були пов’язані з Тернопільсь-
ким національним педагогічним університе-
том, де він у 1986 р. став завідувачем новост-
вореної кафедри економічної і соціальної гео-
графії, яку незмінно очолював до 2012 р., спо-
чатку як доцент, а з 2002 р. – професор. 

Внесок І. Пушкаря в географічну науку й 
освіту вагомий. Основними напрямами його 
наукових студій були дослідження процесів 
трансформації структури і територіальної 
організації АПК України та її регіонів, пробле-
ми суспільної географії. Він був автором чи 
співавтором понад 180 наукових праць, з них 6 
монографій. Ініціював проведення і був органі-
затором кількох міжнародних і всеукраїнських 
конференцій з розвитку суспільної географії і 
природокористування. Певний час І. Пушкар 
був членом спеціалізованої ради із захисту 
докторських дисертацій за спеціальностями: 
"Економічна та соціальна географія", "Карто-
графія", членом Вченої ради Відділення наук 
про землю АН Вищої школи та Вченої ради 
Управління з геодезії, картографії і космічного 
знімання при Кабінеті Міністрів України. Ке-
рував науковою роботою аспірантів і магіст-
рантів. Він першим на факультеті розпочав 
підготовку викладачів вищої кваліфікації, 11 
його аспірантів захистили кандидатські дисер-
тації.  

За час 35-річної педагогічної діяльності у 
вищій школі Іван Миколайович Пушкар викла-
дав різні суспільно-географічні дисципліни в 
таких столичних вузах як автодорожний інсти-
тут, державний університет ім. Т. Шевченка, 
інститут народного господарства. На геогра-
фічному факультеті Тернопільського педуні-
верситету розробив і читав курси "Вступ до 
економічної і соціальної географії", "Сучасні 
проблеми економічної і соціальної географії", 
"Основи ринкової економіки", "Економічна і 
соціальна географія світу", "Основи суспільної 
географії". І. Пушкар був співавтором ряду 
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навчальних посібників і навчально-методич-
них матеріалів з географії для учнів, абітурієн-
тів, студентів і вчителів. Під його керівницт-
вом десятки студентів підготували і захистили 
дипломні роботи.  

За плідну науково-педагогічну роботу 
І. М. Пушкар був удостоєний відомчих відзнак 
МОН України "Відмінник народної освіти", 
"Петро Могила", а також медаллю "Ветеран 
праці". 

 
Колектив географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка 

 
 


