ПЕРСОНАЛІЇ

Продовжуючи традицію висвітлення життя і творчості
співробітників кафедри геодезії та картографії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, започатковану
в випуску № 3 збірника «Картографія та вища школа» за 1999 рік,
редколегія подає персоналії ювілярів та наших вчителів.
Молочко Анатолій Миколайович
(04.07.1948, смт. Маньківка Черкаської
обл.) – географ-картограф, к. геогр. н.,
професор.
У 1971 р. закінчив кафедру геодезії і
картографії. З 1971 по 1999 р. працював
інженером, молодшим науковим, науковим,
старшим
науковим
співробітником
відділу картографії Сектора географії
АН УРСР (зараз Інститут географії НАН
України). В 1972-1975 рр. навчався в
аспірантурі (стаціонар) за спеціальністю
«Картографія». Кандидатська дисертація «Теорія і методика
картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря»
захищена в 1989 р. Підготував 4 кандидатів наук, 2 стали докторами
наук. Член методкомісії Міносвіти України, один з розробників
Галузевого стандарту вищої освіти напряму «геодезія, картографія
та землеустрій» (2004). В 1993 р. заснував збірник «Картографія і
вища школа» (з 2011 р. – «Часопис картографії»)
В університеті працює з 1989 р. Звання доцента одержав у 1995
р. У 1992-1995 рр. та з 1999 р. працює на посаді заступника декана з
навчальної роботи.
Читає нормативні та спецкурси: «Геодезія», «Проектування та
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складання карт», «Основи наукових досліджень», «Картографічне
моделювання».
Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне
моделювання, геодезичні основи карт.
Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982),
Подякою Президента України (2009), Почесними грамотами:
Міністра освіти України (№ 127515), Ректорів університету (№ 395
та №25); Подякою Вищої атестаційної комісії України (2011).
Автор і співавтор більше 120 наукових праць, 10 звітів по
завершених НДР, в т.ч. трьох колективних монографій, ряду
навчальних посібників, методичних розробок, атласів, карт тощо
з тематичної картографії. Основні праці: Картографические
исследования природопользования (теория и практика работ), 1991 (в
соавт.); Картографічне моделювання, 1999 (у співавт.); Картографія,
2008; Топографія з основами геодезії, 2010; Дистанційне зондування
з основами фотограмметрії, 2011.
Голова редакційної колегії збірника наукових праць «Часопис
картографії».
*

*

*

Філозоф Роман Сергійович (1983,
м. Київ), к. геогр. н., молодший науковий
співробітник.
В 2005 р. закінчив кафедру геодезії та
картографії. В 2010 р. захистив дисертацію:
“Картографічне
геоінформаційне
забезпечення створення регіональних
ландшафтних парків (на прикладі РЛП
«Голосіїв»)”.
В
НДС
«Картографії
та
геоінформатики» працює з 2009 р.
Наукові інтереси: прикладна геоінформатика, інтеграція
технологій, історична географія, тривимірне моделювання.
Життєве кредо: «Що не вбиває нас – те робить нас
сильнішими».
183

