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МИКОЛІ ДАНИЛОВИЧУ ПІСТУНУ – 80 років! 
Географічний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка щиро вітає доктора географічних 
наук,   професора   кафедри   економічної   та   соціальної   географії, 
Академіка Академії наук Вищої школи України, Лауреата нагороди 
імені Ярослава Мудрого Академії наук Вищої школи, Заслуженого 
працівника народної освіти України, відмінника народної освіти 
України Миколу Даниловича Пістуна з ювілеєм! 
Микола Данилович народився 19 травня 1933 року в селі Гійче Рава- 
Руського повіту Львівського воєводства (яке зараз знаходиться на 
території сучасного Жовківського району Львівської області). Освіту 
отримав на географічному факультеті Львівського університету імені 
Івана Франка за спеціальністю «економічна географія», який закінчив із 
відзнакою у 1955 році. Після університету, Микола Данилович 
продовжив наукову діяльність в місті Києві. У 1961 році він закінчив 
навчання в аспірантурі та в 1962 році захистив дисертацію на здобуття 

наукового  ступеня  кандидата  географічних  наук  на  тему:  «Географія  виробництва  технічних 
культур Волинської і  Ровенської областей». Докторську дисертацію на тему «Аграрно- 
територіальні комплекси: теорія і досвід економіко-географічного дослідження» Микола Данилович 
захистив в 1975 році на кафедрі економічної географії в Київському державному університеті імені 
Тараса Шевченка після навчання в докторантурі. 

У 1955-1958 роках Микола Данилович Пістун працював вчителем географії і старшим 
вихователем у школах м. Острога Рівненської області. А починаючи з 1959 року працює у 
Київському  університеті,  спочатку  асистентом,  потім  (з  1963  року)  доцентом,  а  з  1975  - 
професором. Тривалий час, з 1975 по 1998 рік Микола Данилович очолював кафедру економічної та 
соціальної географії Університету. У 2003-2008 роках стає провідним науковим співробітником 
Інституту географії Національної академії наук України. А у 2008-2010 роках Микола Данилович 
повертається до Університету і працює професором-консультантом. 

Микола Данилович Пістун цілий ряд років працював у президії Українського географічного 
товариства. Він є редактором міжвідомчого наукового збірника «Економічна та соціальна 
географія», членом редколегії «Українського географічного журналу» та інших видань. Тривалий 
час Микола Данилович виконував обов’язки голови спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.07, був 
членом науково-методичної ради Міністерства освіти України, керівником комісії з географії 
Академії наук вищої школи України, членом експертної ради ВАК України з географічних наук. 
Микола Данилович Пістун підготував 10 кандидатів і одного доктора географічних наук зі 
спеціальності 11.00.02. 

Микола Данилович опублікував понад 290 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 8 
навчальних посібників. Основні наукові праці: 1. Аграрно-територіальні і аграрно-промислові 
комплекси Житомирської області. - К., 1972. 2. Чернігівська область (економіко-географічна 
характеристика). - К., 1975. 3. Економічна географія зарубіжних країн. Соціалістичні країни. - К., 
1981. 4. Географія сільського господарства СРСР. - К., 1983. 5. Географія Української РСР. - К., 
1982. 6. Трудові зв'язки у великому місті. - К., 1984. 7. Экономическая география СССР. Районная 
часть. - К., 1984. 8. Агропромисловий комплекс сьогодні. - К., 1985. 9. Основы научных 
исследований. География. - К., 1988. 10. Економіко-географічний комплекс великого міста (на 
прикладі м. Києва). - К., 1989. 11. Агропромисловий комбінат «Рось»: територіальна і комплексно- 
пропорційна організація. - К., 1994. 12. Основи теорії суспільної географії. - К., 1994, 1996. 13. 
Географія агропромислових комплексів. - К., 1997. 14. Регіональна політика в Україні: суспільно- 
географічний аспект. - К., 2004. 15. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ - на початку XXI 
століть. - К., 2007. 16. Сучасні проблеми регіонального розвитку: навчальний посібник. - К., 2009. 
17. Географія у моєму житті: Монографія. - К., 2009. 

Щиро  вітаємо  шановного  Миколу  Даниловича  Пістуна  з  ювілеєм!  Зичимо  здоров’я, 
щастя, життєвих і творчих успіхів, нових наукових звершень та успіхів. 

Колектив  географічного  факультету  Київського  національного  університету  імені 
Тараса Шевченка. 


