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ВТРАТИ 
 

НА СПОМИН ПРОФЕСОРА ОЛЬГИ ЗАСТАВЕЦЬКОЇ 
 

На початку 2017 навчального року перестало 
битися серце професора, завідувача кафедри 
географії України і туризму Ольги Володимирівни 
Заставецької. Її життєве кредо завжди асоціювалось 
з діяльністю та рухом вперед, впродовж свого жит-
тєвого відтинку часу вона зуміла залишити яскра-
вий слід на небосхилі сучасної вітчизняної геогра-
фії, сформувати хороший колектив кафедри, прилу-
читися до утворення географічного факультету в 
Тернопільському національному педагогічному 
університеті ім. Володимира Гнатюка та закласти 
дорогу для десятків та сотень географів-науковців 
та географів-вчителів. 

Ольга Володимирівна народилась 27 квітня 
1953 р. у селі Купчинці Козівського району Терно-
пільської області. Закінчила у 1970 р. Купчинецьку 
середню школу з золотою медаллю, у 1975 р. – 
Львівський державний університет з відзнакою. 
Працювала вчителем географії (1975-1977 рр.) у 
Купчинецькій середній школі, а з 1977 р. до 1982 р. 
навчалась у аспірантурі в Київському 
педагогічному інституті. У 1982 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Географічні 
основи комплексного економічного і соціального 

розвитку території, за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник 
– акад. М.М, Паламарчук); у 1998 р. відбувся захист докторської дисертації «Науково-методичні 
основи дослідження обласного соціально-економічного комплексу». 

З 1982 р. життя Ольги Володимирівни було пов’язано з Тернопільським державним педагогічним 
інститутом (тепер національним університетом) спочатку на посаді асистента, старшого викладача, а 
пізніше – доцента і професора, з 2000 р. – завідувача кафедри географії України і туризму. 

Наукова діяльність проф. О. Заставецької відзначалась різновекторністю та активністю: член 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Львівському та Чернівецькому національних 
університетах; редактор Всеукраїнського періодичного часопису «Історія української географії», 
член редколегії наукового збірника «Наукові записки ТНПУ:Серія «Географія», «Тернопільського 
енциклопедичного словника», видання «Історія міст і сіл Тернопільської області», атласів із серії 
«Моя мала Батьківщина – Тернопільська область», «Моя мала Батьківщина – Хмельницька область» 
та ін. була дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка, членом Вченої ради Українського 
географічного товариства, академіком Академії соціального управління; автор та співавтор 
підручників та посібників для школи на закладів вищої освіти. 

Під керівництвом О. Заставецької виконано 15 дисертаційних робіт, вона є рецензентом багатьох 
монографій і навчальних посібників, опонентом дисертацій. Була керівником наукових робіт учнів 
МАН, наукових робіт студентів. 

Наукова та громадська діяльність Ольги Володимирівни неодноразово була оцінена грамотами 
від Тернопільської обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради, Тернопільського 
обласного інформаційно-туристичного краєзнавчого центру, Наукового товариства імені Т. 
Шевченка та Українського географічного товариства, Міністерства освіти і науки України.  

 
 
 

Вічна пам’ять та добрий спомин від колег та друзів 
 


