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промисловості (на прикладі Львівської області)” за спеціальністю “Економічна географія СРСР”. Захист 
відбувся в Інституті економіки АН УРСР, вчена рада присудила С. І. Іщуку науковий ступінь кандидата 
економічних наук. З червня 1968 року по грудень 1970 року працював на посаді молодшого наукового 
співробітника відділу теорії економіки районів і економічної географії Сектора географії АН УРСР,  
що був структурною одиницею Ради по вивченню продуктивних сил України АН Української РСР.

У грудні 1970 року був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри економічної географії 
Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1977 році йому присвоєно вчене звання 
доцента. Результати подальшої багаторічної наукової роботи були представлені у докторській дисертації на 
тему: “Виробничі комплекси: територіальна  і  комплексно-пропорційна організація”, яку С. І. Іщук  захистив 
на спеціалізованій вченій раді  географічного факультету Київського національного університету в 1996 році. 
Звання професора йому присвоєно у 1998 році.

Працюючи на географічному факультеті Київського національного університеті імені Тараса 
Шевченка, Степан Іванович викладав ряд навчальних дисциплін: “Географія промислових комплексів”, 
“Економічне районування”, “Територіально-виробничі комплекси”, “Вступ до економічної географії”, 
“Суспільно-географічна комплексологія” та “Основи теорії суспільної географії”. Він займався науковими 
розробками з територіальної організації господарства, зокрема виробничих комплексів, суспільно-
географічного районування, промислових районів і промислових вузлів, промислово-агломераційного 
потенціалу міст України. Всього Степан Іванович опублікував 300 наукових праць, з них 13 навчальних 
підручників і посібників та 7 монографій. Він активно працював зі студентами, аспірантами і 
докторантами, підготував 4 докторів і 15 кандидатів географічних наук. Виконуючи обов’язки вченого 
секретаря спецради, вчений і педагог допомагав здобувачам наукових ступенів у підготовці повноцінних 
дисертаційних робіт. Багато уваги вчений приділяв журналу “Економічна та соціальна географія”,  
багато років був його відповідальним редактором.

Пам’ять про професора Степана Івановича Іщука назавжди залишиться в серцях його колег та учнів.

Колектив географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ СТЕПАНА ІЩУКА

Колектив географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка із глибоким смутком сповіщає 
про те, що 16 листопада 2017 р., на 80-тому році життя від 
тривалої хвороби помер наш колега, талановитий вчений і педагог, 
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук,  
професор Іщук Степан Іванович.

Степан Іщук народився у селянській родині в селі Івча 
Літинського району Вінницької області. У 1954 році закінчив 
Івчанську середню школу. У 1954 – 1959 роках навчався на 
географічному факультеті Львівського державного університету 
імені Івана Франка за спеціальністю – економіст-географ. Після 
закінчення навчання був зарахований на посаду старшого лаборанта 
кафедри політичної економії Львівського університету. Упродовж 
1959-1965 років працював старшим лаборантом, завідуючим кабінетом, 
асистентом кафедри політичної економії. У 1965 році вступив до 
аспірантури Сектору географії при Інституті геологічних наук Академії 
наук Української РСР у Києві. У травні 1968 року захистив кандидатську 
дисертацію на тему: “Територіальна спеціалізація і виробничі зв’язки 


