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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА
12 жовтня 2017 року виповнилось 50
років Каплуну Івану Григоровичу, асистенту
кафедри геоекології та методики викладання
екологічних
дисциплін
Тернопільського
національного
університету
імені
Володимира Гнатюка.
Народився 12 жовтня 1967 року в с.
Дубівці Тернопільського району, Тернопільської області. У 1983 р. з відзнакою
закінчив Дубівецьку восьмирічну школу, в
1985 – Доброводівську середню школу Збаразького району. В 1985 р. поступив на
географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. З
жовтня 1985 р. по листопад 1987 р. проходив
військову службу в лавах Збройних Сил. В
Каплун Іван Григорович
1992 р. закінчив навчання на географічному
факультеті ЛДУ ім. І.Франка за спеціальністю „Географ. Викладач”.
З 1992 р. по даний час працює на різних посадах в Тернопільському
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
(начальник наукового відділу, голова профкому студентів, керівник виробничої
практики). З 1994 р. по 1997 р. навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі
фізичної географії за спеціальністю 11.00.01. „Фізична географія, геофізика та
геохімія ландшафтів”.
Розробив та викладає наступні навчальні дисципліни: «Екологогеографічні основи природокористування», «Екологічне картографування»,
«Агроекологія», «Природоохоронне інспектування», «Геологічна екологія»,
«Природокористування: еколого-економічні аспекти» (для студентів-географів
(у співавторстві)), «Основи екології» (для студентів факультету фізичного
виховання), польова практика в заповідних об’єктах.
Під час проходження практики по маршруту, який добре розроблений і
вже став традиційним, студенти-екологи 2-го курсу мають можливість
ґрунтовно познайомитися з роботою заповідних об’єктів різних таксономічних
рангів. Серед них: Карпатський біосферний заповідник, ПЗ «Горгани», НПП
«Карпатський», «Синевир» та «Сколівські Бескиди» та інші обэкти нижчих
рангів. В процесі практики, крім навчання і формування умінь та навиків,
важливе місце займає просвітницька та профорієнтаційна робота тощо.
Організовує роботу «Екологічної бригади», до складу якої входять
активні студенти-екологи. Впродовж кількох років члени цієї бригади беруть
197

Постаті, події, повідомлення

Наукові записки. №2. 2017.

участь в різноманітних екологічних акціях, серед яких: висадження дерев,
очищення від сміття заповідних урочищ і малих річок, організація збору
використаних батарейок та ін.
Впродовж багатьох років є одним із організаторів посвяти
першокурсників в екологи, що являє собою ціле символічне дійство яке
складається з багатьох цікавих, пов’язаних між собою етапів.
Є членом редакційної колегії, співорганізатором та учасником щорічних
навчально-методичних семінарів з питань оптимізації практичної підготовки
студентів.
Займає активну позицію в плані міжнародної співпраці. Зокрема, в 2016
році пройшов стажування в м.Кошице (Словаччина), впродовж весни-літа 2017
року в складі інших викладачів та студентів кафедри приймав участь в
спільному німецько-українському проекті «Громадська діяльність для
ідеального навколишнього середовища в Західній Україні».
Багаторазовий учасник цілої низки тематичних теле- та радіопередач,
регулярно організовує пізнавальні туристичні поїздки для викладачів та
студентів університету по Україні та країнами Європи.
З 2008 р. по даний час - заступник декана географічного факультету з
організації та проведення практик. На громадських засадах виконує обов’язки
заступника голови профкому працівників університету. Є головою комісії з
трудових спорів.
Наукові інтереси: екологічна картографія, еколого-географічні
дослідження природокористування, ландшафтно-екологічні дослідження
Подільських Товтр. Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць.
Член Українського географічного товариства, Тернопільського осередку НТШ,
Національної спілки краєзнавців України.
Щиросердечно вітаємо ювіляра! Бажаємо доброго здоров’я, довголіття,
творчого натхнення, нових ідей і здобутків, особистого і родинного
благополуччя!
КОЛЕКТИВ ФАКУЛЬТЕТУ
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