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ЮВІЛЕЇ
АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ ДОЦЕНКУ - 80!
Географічний факультет Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Інститут географії НАН України та Київський відділ
Українського географічного товариства щиро вітають відомого суспільногеографа, доктора географічних наук, професора кафедри менеджменту туризму
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Анатолія
Івановича Доценка з ювілеєм!
Анатолій Іванович народився 30 січня 1937 року в місті Дебальцеве Донецької
області. У 1959 р. закінчив Ростовський-на-Дону університет і одержав фах
«економіко-географа».
Трудовий шлях почав у сільських школах Курганської області, працюючи
вчителем географії та директором школи. Маючи хист до мандрів відвідав
Кузбас, Байкал, Іркутськ та Новосибірськ. У 1962-1965 рр. навчався в аспірантурі
Саратовського університету.
Прагнучи повернутися на рідну українську землю у 1965 р. А.І.Доценко
почав наукову роботу в Києві у Секторі географії при Інституті геологічних наук
Академії наук, започаткувавши новий напрям - географію курортного господарства. Після
приєднання Сектора географії до Ради з вивчення продуктивних сил у 1967 р. А.І.Доценко
пропрацював у цій академічній науковій установі 43 роки до її ліквідації у 2010 році,
пройшовши шлях від ст. інженера до головного наукового співробітника.
У 1967 р. в Інституті народного господарства Анатолій Іванович захистив дисертацію з
демографічних проблем регіону, отримавши наукову ступінь кандидата економічних наук із спеціальності
«Розміщення продуктивних сил».
Анатолій Іванович є визнаним в Україні фахівцем у галузі географії населення та розселення. Він
брав активну участь у розробці схем розвитку і розміщення продуктивних сил України та її областей на
довгострокову перспективу, державних програм соціально-економічного розвитку регіонів. У цих колективних
працях А.І.Доценко розробив концепцію, стратегію та прогноз розвитку і структури розселення в Україні
на перспективу, схеми розселення кримських татар, які поверталися у Крим, та людей, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи, обґрунтував формування в Україні територіальних систем розселення,
шляхи ефективного розвитку сільського розселення.
У 80-х роках XX ст. наукові інтереси А.І. Доценка були зосередженні на розробці нового напряму в
географії розселення-територіальної організації розселення. Він розробив схему районування розселення
в Україні, наукові засади державної політики розселення, територіальну структуру розселення, нову
класифікацію міських та сільських поселень. Він доводив необхідність відродження деяких історичних форм
територіальної організації розселення , притаманних українській ментальності (містечка, слободи,хутори).
Результатом багаторічних досліджень вченого були узагальнені в докторській дисертації на
тему «Територіальна організація розселення(теорія і практика)», яку він захистив у 1998 році в
Інституті географії НАН України.
В незалежній Україні перед суспільною географією постали нові проблеми, загрози і виклики. А.І.
Доценко став розробляти проблеми трансформації розселення в умовах ринкової трансформації економіки та
соціальної сфери, удосконалення адміністративно-територіального устрою України, зокрема розробив
нову схему адміністративно-територіального поділу, шляхи розвитку малих міст України, розвитку
сільського розселення та стабілізації сільського поселенської мережі.
Певну увагу вчений приділяв дослідженню історії української географії, а останніми роками-туристичного
краєзнавства і країнознавства, географії туризму.
Науковий доробок вченого становить 272 праці, з них 15-у колективних монографіях і три індивідуальні:
«Регіональне розселення: проблеми та перспективи» (1994), «Територіальна організація розселення
(теорія та практика)» (2010) та «Сільське розселення в Україні: динаміка та структура» (2010).
Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатських дисертації. Поряд з науковою А.І. Доценко
займався педагогічною роботою, видав декілька методичних посібників. Дванадцять років викладав у
Національному педагогічному університету імені М.Драгоманова, де у 2003 р. йому присуджено вчене звання
професора кафедри економічної та соціальної географії.
Щиро вітаємо Анатолія Івановича з ювілеєм! Зичимо міцного здоров`я, бадьорості духу, достатку,
злагоди та успіхів на викладацькій ниві!

