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СЛОВО ПРО КАФЕДРУ 
Вже 80 років кафедра економічної та 

соціальної географії географічного факультету 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка є провідною в Україні з 
підготовки економіко-географів із розвитку 
продуктивних сил та регіональної економіки і 
управління розвитком регіону. 

Фундатором кафедри був академік 
К. Воблий,  який  багато  зробив  для  організації  і 
становлення кафедри. Поява кафедри була 
зумовлена розвитком географічної науки і 
необхідністю     вирішення     назрілих     проблем 

господарського освоєння території. Сьогодні навчальний процес забезпечують 
висококваліфіковані спеціалісти, серед яких 5 докторів наук, 10 кандидатів 
наук і 2 асистенти без ступеня. За сумісництвом на кафедрі викладають 5 
докторів наук,  1  кандидат  наук  і  1  асистент  без  ступеня.  Навчально- 
допоміжний персонал налічує 4 одиниці. 

Впродовж усього періоду науково-педагогічна діяльність кафедри була 
спрямована на дослідження актуальних суспільно-географічних проблем і 
підготовку фахівців – економіко-географів, здатних вирішувати завдання 
територіальної організації суспільства. 

У налагодження роботи кафедри гідний внесок зробили учені й 
викладачі:    академік    Максим    Паламарчук,    професори    Л. Корецький, 
П. Волобой, Ю. Пітюренко, Ф. Заставний, В. Поповкін, Д. Богорад, П. Масляк, 
О. Діброва,  Г. Кривченко,  І. Мукомель,  М. Пістун,  Д. Стеченко,  Б. Яценко, 
О. Любіцева,  В. Юрківський;  доценти  В. Гуцал,  Ф. Мачихін,  М. Мижега, 
С. Мохначук, В. Поданчук, К. Пяртлі, І. Рибачок, М. Русаков, Г. Станкевич, 
Є. Шипович, В. Шишацький; старший викладач В. Шийко. 

У різні роки завідувачами кафедри були: академік К. Воблий, доцент 
К. Пяртлі,      професор      О. Діброва,      доцент      С. Мохначук,      професор 
В. Юрківський,  професор  М. Пістун.  З  1998  р.  кафедру  очолює  професор 
Я. Олійник. 

Помітною подією в житті кафедри стало відкриття науково-дослідної 
лабораторії  «Регіональні  проблеми  економіки  і  політики»,  яка  досліджує 
суспільно-географічні основи регіонального природокористування. 

Науковий і науково-дослідний персонал об’єднує 11 працівників, в тому 
числі 5 кандидатів наук та 6 інженерів. 

За час діяльності кафедри   підготовлено понад 3 тис. фахівців, які 
працюють в різних сферах людської діяльності. 

На кафедрі впродовж нинішнього століття виконано 6 докторських і  33 
кандидатських дисертацій, в яких узагальнено і підсумовано результати 
наукової роботи. На даний час виконується 24 кандидатських дисертацій. 
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На високому науковому та організаційному рівні кафедра проводить 
науково-практичні конференції на теми: «Суспільно-географічні проблеми 
розвитку продуктивних сил»; «Географічна освіта і наука в Україні». 

Кафедра  постійно працює  над  вдосконаленням навчального процесу. 
Періодично видаються навчальні посібники і підручники. За останні десять 
років співробітниками підготовлено 44 монографій, 40 учбових посібників, 8 
підручників. 

Кафедру економічної та соціальної географії закінчили: зав. відділом 
Інституту економіки природокористування і сталого розвитку проф., д.геогр.н. 
А. Степаненко,   проф.,   д.е.н.   В. Куценко;   проф.   регіональної   економіки 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 
д.геогр.н.  М. Фащевський;  проф.  Київського  національного  університету 
будівництва  і  архітектури,  д.геогр.н.  В. Нудельман;  проф.  Національного 
авіаційного  університету,  д.геогр.н.  І. Дудник;  проф.,  д.геогр.н.,  заступник 
Директора  Українського  державного  НДІ  проектування  міст  «Діпромісто» 
Ю. Палеха;     директор     Інституту     післядипломної     освіти     Київського 
національного  університету,  к.геогр.н.  В. Пересєкін;  декан  географічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
проф.,    д.е.н.,    член-кор.    НАПН    України    Я. Олійник;    зав.    кафедри 
країнознавства  та  туризму  Київського  національного  університету  імені 
Тараса Шевченка, д.геогр.н. О. Любіцева; д.геогр.н., професори географічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 
К. Мезенцев,  П. Масляк,  І. Смирнов,  О. Гладкий;  проф.,  д.геогр.н.,  ст.н.сп. 
Інституту   географії   НАН   України   І. Гукалова;   начальник   Управління 
Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України  А. Красильщиков;  проф.,  д.е.н. 
Д. Стеченко; акад. НАН України, д.е.н., проф. М. Паламарчук та ін. 

З  1966  р.  на  базі  кафедри  видається  міжвідомчий науковий  збірник 
«Економічна    та    соціальна    географія»,    який    заснований    професором 
О. Дібровою. В ньому висвітлюються питання теорії, методології і методи 
суспільної географії, географії природно-ресурсного потенціалу, географії 
населення і    трудових   ресурсів,   географії   господарського   комплексу, 
регіональні  суспільно-географічні    дослідження    України    і     світового 
господарства. 

Кафедра підтримує міжнародні науково-педагогічні зв’язки з 
університетами   Росії,   Угорщини,   Білорусі,   Німеччини,   США,   Великої 
Британії. 

Працівники кафедри виступали з науковими доповідями на багатьох 
міжнародних конференціях. 

Кафедра  пройшла  довгий  шлях  становлення, розвитку, реорганізації. 
Вона зберегла давні традиції славної економіко-географічної школи і тепер на 
80-літній ювілей підійшла із вагомими здобутками. 

Директор Інституту географії НАН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України, 

академік НАН України, д.г.н., проф. 
Леонід Руденко 


