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ДО ЮВІЛЕЮ НАЗАРУКА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА
Відомий географ-філософ, науковець-дослідник
Назарук Микола Миколайович народився 10
червня 1953 р. в с. Древині Іваничівського району
Волинської області в селянській родині.
Природа
Волині
формувала
світогляд
майбутнього науковця, його відчуття причетності
до природи, її різноманіття та різнобарв’я. Робота
після закінчення школи на Іваничівському
цукровому заводі сприяла усвідомленню протиріч
між діяльністю людини й природою.
Навчання на географічному факультеті
Львівського державного університету (ЛДУ) імені
Івана Франка надало необхідне наукове підґрунтя
для майбутнього відомого науковця, а робота
вчителем географії у Павлівській середній школі
Іваничівського району Волинської області сприяла
виробленню необхідних педагогічних навичок у
спілкуванні й донесенні своїх переконань до
зацікавленої аудиторії.
Робота над дисертаційним дослідженням і її
захист у 1990 р. у ЛДУ ім. Івана Франка
«Філософсько-методичні основи екологічного
виховання в сучасних умовах» на здобуття
наукового ступеня кандидата філософських наук
заклали суттєві основи формування майбутнього
відомого вченого філософа, сконцентрували його
увагу необхідності вирішення екологічних
проблемах шляхом екологічної освіти та виховання.
Наступна робота доцентом кафедри екології та ландшафтної архітектури Львівського
лісотехнічного інституту (нині Національний Лісотехнічний Університет України), а з 1996 р.
доцентом, а потім професором кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони
природи Львівського національного університету імені Івана Франка, скерували творчі пошуки
Миколи Миколайовича на дослідження соціоекологічних проблем, екологічних проблем міських
територій, які на той час перебували на етапі розвитку та становлення.
Після того, як у 1994 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти України присвоїла М.М.
Назаруку вчене звання доцента кафедри екології та ландшафтної архітектури, почався активний
період творчого доробку вченого. Микола Миколайович публікує численні наукові праці,
підручники, навчальні та навчально-методичні посібники.
Микола Миколайович не припиняє активну роботу в царині поширення екологічних знань,
виконуючи обов’язки вченого секретаря Методичної комісії при Міністерстві осіти України.
Протягом
2000-2004 рр. виконував обов’язки заступника декана географічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка з виховної роботи, що сприяло
формуванню його авторитету серед викладачів та студентів.
У полі зору Миколи Назарука – монографіста широкий спектр соціоекологічної проблематики
Львова : людський потенціал як домінантний чинник функціонування соціоекосистеми міста;
динаміка природного середовища та його вплив на соціоекосистему ( антропогенна трансформація
рельєфу, ґрунтів, кліматичних умов, водних ресурсів, зміни рослинного та тваринного світу,
техногенні впливи на довкілля та їхні негативні наслідки в урбосистемах Львова). Ця проблематика
відображена у монографіях –«Львів у ХХ столітті: соціально – екологічний аналіз» (Львів, 2008),
«Львів на початку ХХІ століття» (Львів, 2015) та «Львів:Природа навколо нас» за редакцією М.М.
Назарука (Львів, 2016).
Закономірним підсумком творчих наукових пошуків став захист у 2010 р. у ЛНУ імені Івана
Франка докторської дисертаційної роботи «Конструктивно-географічні основи розвитку і
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функціонування соціально-екологічних систем великого міста» і присвоєння М.М.Назаруку
Атестаційною колегією Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України у 2012 р. вченого
звання професора кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи.
На сьогодні Микола Миколайович Назарук відомий вчений-спеціаліст в галузі прикладної
екології та конструктивної географії, працював членом спеціалізованої вченої ради в Київському
університеті імені Т.Г.Шевченка, Львівському університеті імені Івана Франка та
Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки із захисту докторських дисертаційних робіт,
автор та співавтор близько двохсот наукових та навчально-методичних праць.
У 2017 р. обраний Академіком Академії Вищої школи МОН України. Високий авторитет здобув
професор М.Назарук серед студентів, вчителів шкіл, викладачів. Його лекції з екології, філософії
довкілля та природокористування, соціальної екології відзначаються предметністю, змістовністю,
теоретичною обґрунтованістю, правильною методичною побудовою, доступністю й оригінальністю.
Він постійно піклується про видання нових підручників і навчальних посібників, є автором низки
популярних лекційних курсів та спецкурсів.
Він широко відомий не тільки на наукових теренах України, а й далеко за її межами, є відомим,
авторитетним експертом наукових здобутків молодих науковців. Продовжує активну наукову і
громадську діяльність, яка знаходить узагальнення в нових працях монографічного й навчального
спрямування.
Доктор географічних наук,
професор,
Доцент кафедри раціонального використання
природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка
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