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ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А.П. ЗОЛОВСЬКОГО
Географічна громадськість України відзначила 100-річчя від дня народження
талановитого педагога, вченого і організатора наукових досліджень, Заслуженого
діяча науки і техніки України Андрія Петровича Золовського.
Андрій Петрович народився 22 серпня 1915 р. в с. Гвоздавка Друга Одеської
області у бідній молдавській сім’ї. Закінчивши школу, у 1931 р. розпочав трудову
діяльність спочатку вчителем, а потім інспектором шкіл. З 1936 по 1941 р. навчався в Одеському університеті. З перших днів війни перебував у лавах діючої армії,
пройшов шлях від рядового до офіцера - командира танку. В боях був поранений,
контужений, але після видужування знову повертався до лав діючої армії; нагороджений орденами і медалями. Демобілізувався у 1946 р.
Поколінню, до якого належав А.П. Золовський, випали надзвичайні труднощі,
і саме це покоління людей зробило дивовижно багато, в тому числі і для становлення географії в Україні.
З 1946 р. по 1952 р. А.П. Золовський працював науковим співробітником Інституту географії при
Київському університеті, а з 1949 р. поєднує наукову і педагогічну роботу в цьому ж університеті. Після
захисту кандидатської дисертації «Географія сільських населених пунктів Правобережного Лісостепу і
Полісся України (спроба порівняльного економіко-географічного аналізу)» працював старшим викладачем,
доцентом, професором кафедри геодезії та картографії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1970 р. захистив першу в Україні докторську дисертацію у галузі картографії «Проблеми комплексного картографування економіки колгоспів і радгоспів адміністративних районів і областей УРСР»; з 1971 р.
– професор.
Андрій Петрович активно відстоював інтереси географічної науки в Академії наук: з листопада 1970 р.
по 1979 р. був керівником Відділення географії АН України і завідуючим відділом картографії до 1986 р.,
пізніше за станом здоров’я перейшов на посаду провідного співробітника. У1996 р. за власним бажанням
через погіршення стану здоров’я Андрій Петрович з роботи звільнився, не пориваючи зв’язку з Інститутом
Основні праці вченого присвячені теоретичним і практичним проблемам комплексного тематичного картографування, зокрема комплексному картографуванню економіки сільського господарства (монографія
1974 р.), картографічним дослідженням проблеми охорони природи (у співавторстві, 1978 р.), картографуванню продовольчих комплексів (у співавторстві, 1987 р.).
Він розробив наукові програми Атласу «Географія Київської області», кількох спеціалізованих атласів
(атлас земельних ресурсів, атлас охорони природи та раціонального природокористування) і багатьох тематичних карт.
Велике значення мають напрацювання А.П. Золовського стосовно математичного обґрунтування комплексних карт, зокрема застосування математичних методів при виборі масштабу карт, систем умовних
позначень, розрахунку їх розмірів, аналізу точності передачі та отримання інформації з карти тощо. Важливими є його розробки щодо практичних шляхів генералізації на комплексних економічних картах.
А.П.Золовський по праву вважається одним із лідерів у розвитку картографії в Україні.
Наукову і організаційну діяльність Андрій Петрович поєднував із громадською роботою. Він був членом-кореспондентом комісії національних атласів Міжнародного географічного союзу, членом Міжнародної
картографічної асоціації та Національного комітету картографів СРСР, членом бюро Відділення наук про
Землю АН України, багато років – віце-президентом Українського географічного товариства, з 1980 р. –
почесним членом Географічного товариства СРСР, нагороджений його дипломом «За видатні наукові
праці в галузі географічних наук» (1982 р.), достойно представляв українську географію в Канаді, Болгарії,
Німеччині, Угорщині та інших державах світу.
Талановитий вчений, педагог, прекрасна, чуйна Людина, Андрій Петрович для багатьох з нас був порадником, наставником, і пам’ять про нього житиме в його учнях, колегах, друзях, у справах, які він започаткував.
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