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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

ШАБЛІЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 
 

 
 

14 листопада 2015 р. виповнилося 80 років 
відомому українському вченому-географу та 
картографу, доктору географічних наук, заслу-
женому професору Львівського національного 
університету імені Івана Франка, завідувачу 
кафедри економічної і соціальної географії 
цього університету, дійсному члену Наукового 
товариства імені Шевченка (НТШ), академіку 
Академії вищої школи України та Української 
екологічної академії, почесному члену 
Українського географічного товариства 
Шаблію Олегу Івановичу.  

О. І. Шаблій – знаний у науковому світі як 
визначний вчений у галузі економічної та соці-
альної географії, гідний продовжувач наукової 
школи С. Л. Рудницького, В. М. Кубійовича, 
П. Т. Ващенка. Йому належить провідна роль з 
розвитку сучасних науково-теоретичних і ме-
тодологічних основ суспільної географії, під-
готовки ряду монографій, навчальних підруч-
ників й атласів, організації географічної осві-
ти.  

Народився О. І. Шаблій 14 листопада 
1935 р. у хліборобській родині в с. Курівці 

Зборівського району на Тернопільщині. У рід-
ному селі закінчив початкову школу (1947 р.), 
а в сусідньому – Великому Глибочку, тоді рай-
онному центрі, – семирічку (1950 р.). У 1950 р. 
він вступає до Бережанського педагогічного 
училища на Тернопільщині, яке закінчує в 
1954 р. з відзнакою за фахом “учитель почат-
кової школи” з правом викладати математику в 
семирічці. 

Уже більш ніж шістдесят років (з 1954 р.) 
життя і діяльність О. І. Шаблія пов’язані зі 
Львом і Львівським національним університе-
том імені Івана Франка. До 1959 р. він нав-
чається на кафедрі економічної географії, а 
після закінчення вузу працює старшим лабо-
рантом, викладачем (з 1962 р.), доцентом 
(1968 р.), професором (1989 р.), завідувачем 
кафедри (з 1990 р.). Незважаючи на перепони, 
що ставили на його шляху компартійні й дер-
жавні органи, О. Шаблій захистив кандидатсь-
ку (1966 р.), а через дванадцять років (1978 р.) 
і докторську дисертації.  

Більше як за 25 років керівництва ка-
федрою економічної і соціальної географії 
професор О.І. Шаблій згуртував навколо себе 
творчий колектив, у якому на сьогоднішній 
день працюють два професори, десять доцен-
тів, два асистенти, інженери, старші лаборан-
ти, аспіранти. 

Велику увагу вчений приділяє розвитко-
ві географічної освіти і науки в Україні. Під 
його науковим керівництвом підготовано 21 
кандидат і 5 докторів географічних наук, які 
працюють на науково-освітянській ниві нашої 
держави. Також він видав 43 монографії, низку 
атласів, підручників, є науковим редактором 
збірників праць з суспільної географії та тощо. 
Лише в останні роки вийшли такі фундамен-
тальні праці як: “Суспільна географія: теорія, 
історія, українознавчі студії” (2001), “Основи 
суспільної географії” (2003, 2012), “Географія: 
світи, регіони, концепти” (Г. де Блій, П. Мул-
лер; автор розділу “Україна” – О. Шаблій, 
2004) та “Львів: комплексний атлас” (2012, 
відповідальний редактор та автор багатьох 
карт) – перший комплексний атлас великого 
міста в Україні. На окрему увагу заслуговують 
унікальні видання – упорядкована вченим 
перша хрестоматія у галузі географії "Новітня 
українська суспільна географія" (2007), у якій 
вміщено праці, біографічні статті та бібліо-
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графічні дані про 24 відомих українських еко-
номіко-соціо-географів та "Село на золотому 
Поділлі" (2011) – монографія про рідний край і 
родину, село і односельці в якому народився, з 
якими провів дитячі і юнацькі роки. 

Одним із найбільших видавничих проек-
тів, спрямованих на популяризацію видатних і 
забутих імен українських географів, є серія 
книг "Постаті українського землезнання" 
(опубліковано 14 книг). З початку 2000-их 
років вийшли у світ праці, призначені для 
студентів вищих навчальних закладів геогра-
фічних, економічних, екологічних, політичних 
і туристичних спеціальностей, викладачів і 
вчителів географії, для поглибленого вивчення 
географії учнями у профільних і спеціалізо-
ваних класах загальноосвітніх шкіл, гімназій 
та коледжів. 

Олег Іванович бере активну участь у чис-
ленних міжнародних та всеукраїнських конфе-
ренціях, на яких достойно представляє вітчиз-
няну географію.  

Також він є головою спеціалізованої вче-
ної ради із захисту докторських дисертацій зі 

спеціальностей "економічна та соціальна гео-
графія", "біогеографія та географія ґрунтів", 
"конструктивна географія" у Львівському 
університеті. 

Професор О. Шаблій підтримує тісні 
зв’язки з науковцями і освітянами своєї малої 
батьківщини – Тернопільським національним 
педагогічним університетом імені Володимира 
Гнатюка, є шеф-редактором наукового збірни-
ка “Історія української географії”, є постійним 
учасником наукових конференцій. 

Учений є автором, відповідальним редак-
тором шкільних географічних атласів, член 
редколегії Національного атласу України. 

Нині в Україні важко знайти іншого, нас-
тільки продуктивного за обсягом наукових 
здобутків, ученого в галузі суспільної геогра-
фії, ніж професор Олег Шаблій. 

Щиросердечно вітаємо ювіляра! Бажаємо 
доброго здоров’я, довголіття, творчого наст-
рою, працьовитих студентів і аспірантів, нових 
ідей і здобутків, особистого і родинного бла-
гополуччя! 

 
Колектив географічного факультету ЛНУ, 

редакційна колегія часопису "Наукові записки. Серія: Географія" 
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