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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут

Кандидат географічних наук
доцент
доцент кафедри економічної та соціальної географії
кафедра економічної та соціальної географії
географічний

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

У попередні періоди

1. Районне планування, бакалавр, 3 курс, 2017-2018 н.р.
2. Історична географія, бакалавр, 2 курс, 2017-2018 н.р.
3. Суспільно-географічна картографія, бакалавр, 2 курс,
2017-2018 н.р.
4. Географія Столичного регіону, магістр, 1 рік навчання,
2017-2018 н.р.
1. Основи соціальної географії, бакалавр, 2 курс, 20162017 н.р.
2. Геограія інфраструктури, бакалавр, 3 курс, 2017-2018
н.р.
3. Сучасні проблеми регіонального розвитку, магістр, 2
рік навчання, 2014-2015 н.р.
4. Сучасні проблеми регіональної економіки. магістр, 2 рік
навчання, 2014-2015 н.р.

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період
з 2012 р.

2011 р.

2007-2010 рр.

2003-2006

Етап
Посада доцент кафедри економічної та соціальної географії
Киїський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука
Посада завідувач НДЛ «Регіональних проблем економіки та політики»
Киїський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Наука
Посада науковий співробітник НДЛ «Регіональних проблем економіки та політики»
Киїський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Наука
Посада молодший науковий співробітник НДЛ «Регіональних проблем економіки
та політики»

2000-2003

1996-2000

Киїський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Наука
аспірант кафедри економічної та соціальної географії
Киїський національний університет імені Тараса Шевченка, МПС 01601, Київ – 601
вул. Володимирська, 64
Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука
Посада вчитель географії
ЗОШ I-IV ступення № 11 м. Бердичів Житомирської області, вулиця Бистрицька,
32/21, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Сфера діяльності або сектор Освіта

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
травень 2015 р.

Етап (опис)
Інститут громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа за
підтримки програми «РАДА» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і
програми DESPRO.
Отримана кваліфікація Проект ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в
Україні»
Сертифікат щодо підготовки як експерта із супроводу реформи з децентргалізації в
Україні

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Комунікаційні компетентність

Рівень (опис)
українька
російська
англійська, рівень B1
Навики хорошої комунікації отримав під час роботи експертом в Офісі реформ у
Київській області, числених польових дослідженнях, роботі з організації наукових кл
та семінарів для молодих вчених
Організаційна/управлінська Організаційні та управлінські навики сформовані внаслідок виконання обовязків
компетентність
голови НТСА географічного факультету (2001 – 2004 рр.), організацією роботи
наукового семінару студентів та аспірантів кафедри екомічної та соціальної географії
(2001-2015), заснування та організації роботи виїздної школи семінару кафедри (з
2011 р.), керування 5 науковими проектами (у тому числі міжнародими) в яких були
зайняті 5 - 15 осіб.
Цифрові компетенції
Обробка інформації: програми MS Office, Statistica, SPSS Statistics , Deductor, Adobe
Illustrator, MapInfo, ArcGIS
Професійні навики (із числа не Експерт у сфері реформ адміністративо-територіального устрою, територіальної
зазначених вище)
організації влади та децентралізації в Україні (Експерт офісу реформ у Київській
області (травень – вересень 2015))
Області професійних інтересів історична географія, регіональний розвиток, регіональна природно-техногенна
безпека, територіальна організація влади, просторові трансформації, територіальна
ідентичність

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Найменування
Публікації

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
Автор 100 наукових праць, зокрема колективних монографій «Суспільно-географічні основи
раціонального природокористування» (2006 р.), «Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових
змін» (2017 р.), навчальних посібників (у співавторстві) «Регіональна економіка» (2007, 2008 рр.)
та «Сучасні проблеми регіонального розвитку» (2009, 2010, 2013 рр.).

Проекти

Членство в
організаціях

2017 – «Project Kakhovka HPP ESIA Update 2017» (керівник української частини субконтракту між
ERM та Товариством дослідників України)
2016-2017 – «Shifting paradigms – Towards participatory and effective urban planning in Germany,
Russia and Ukraine» (керівник української частини міжнародного проекту Volkswagen Stiftung
(Німеччина) (Товариство дослідників України)
2015 – 2016 рр. «Організаційно-консультаційний супровід створення та формування засад
розвитку Яготинської об'єднаної громади» (директор проекту, програма ЄС «Підтримка реформи
місцевого самоврядування в Україні» (виконавці Інститут громадянського суспільства в
партнерстві з Фондом Східна Європа) (Товариство дослідників Україн)
2014 Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі (керівник теми)
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
2011-2013 Суспільно-географічні основи дослідження трансформацій системи
природокористування в Україні (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
2009 Підготовка та видання путівників щодо цінностей природоохоронних територій у регіонах
Причорномор’я та степу (Державна служба заповідної справи України)
2008 Підготовка та видання путівників щодо цінностей природоохоронних територій у регіонах
Розточча та Поділля (Державна служба заповідної справи України)
2007-2009 Підготовка матеріалів до проектів створення національних природних парків
«Кременецькі гори», «Кременчуцькі плавні», «Великий бір» (Державна служба заповідної
справи України) «Розробка проекту правил проведення природоохоронних заходів на територіях
та об’єктах природно-заповідного фонду» (Державна служба заповідної справи України»)
2006-2010 Суспільно- географічні основи дослідження регіональної екологічної безпеки
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
2006 Підготовка та видання путівників і буклетів щодо цінностей природоохоронних територій у
регіонах Карпат та Полісся (Державна служба заповідної справи України)
2003-2005 Суспільно-географічні основи регіонального природокористування (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка)
Учасник експедицій та проектів власної ініціативи: “До крайніх точок України”, “Там де
починається Україна”, “Пам'ять місць – пам'ять народу” та ін.
Заступник Голови Київського відділу Українського географічного товариства, заступник Голови
Товариства дослідників України.

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі)
Найменування
Публікації

Проекти

Дослідження

Посилання
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LCTxLOsAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56606238100
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/32489.html
http://tdukr.com/uk/pages/page/anatolij-melnichuk-pro-perebig-decentralizaciyi-v-/
http://tdukr.com/uk/pages/page/eksperti-tovaristva-pro-reformu-decentralizaciyi/
http://tdukr.com/uk/pages/page/uchasniki-tovaristva-v-pryamomu-efiri-hromadsketv/
http://tdukr.com/uk/pages/page/tam-de-pochinayetsya-ukrayina/
http://tdukr.com/uk/pages/category/pamyat-miscya-pamyat-narodu/
https://www.researchgate.net/profile/Anatolii_Melnychuk2

