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До 80-річчя Ігоря Котовського
8 жовтня 2021 року виповнилось 80 років учителю, педагогу,
фахівцю із геоморфології та берегознавства, кандидату географічних наук, доценту й засновнику кафедри географії та екології
Херсонського державного університету, дійсному члену Українського географічного товариства Ігорю Миколайовичу
Котовському.
Народився ювіляр у місті Свободний Амурської області, з
дитинства він мріяв бути військовим, саме тому в 1959 році вступив до Житомирського військового училища, а після його закінчення служив у Збройних силах. Нещасний випадок на службі
вплинув на стан здоров’я Ігоря Миколайовича та не дозволив
продовжити йому службу, кардинально змінив його життя.
У 1969 році Ігор Миколайович вступає до геолого-географічного факультету Одеського державного інституту імені І.І. Мечникова (нині Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) на спеціальність «Географія». У цей час важко було собі уявити, що географія стане сенсом подальшого життя ювіляра.
Після закінчення інституту Ігор Миколайович працює вчителем географії у школах міста Херсона (1974–1979 рр.). У грудні 1979 року він проходить за конкурсом на вакантну посаду та починає працювати в Херсонському державному педагогічному інституті ім. Н.К. Крупської (нині Херсонський державний університет).
Спочатку Ігор Миколайович працює на посаді викладача кафедри педагогіки та методики
навчальної освіти педагогічного факультету (1979–1987 рр.). Саме в цей час ювіляр починає
активно популяризувати в інституті віддалені польові практики. Студенти під його керівництвом із
непомірною зацікавленістю відкривають для себе та досліджують унікальні куточки нашої країни.
Працюючи на педагогічному факультеті, Ігор Миколайович не забуває про географію. Завдяки
його ініціативі та наполегливості у 1990 році в Херсонському державному педагогічному інституті
вперше відкривається географічна спеціальність.
У 1992 році ювіляр захищає кандидатську дисертацію та отримує науковий ступінь кандидата
географічних наук зі спеціальності «Геоморфологія та еволюційна географія». Після відкриття
спеціальності та захисту дисертації наступною метою Ігоря Миколайовича було створення кафедри географії, яка починає функціонувати в інституті вже з вересня 1992 року, а ювіляр стає першим її завідувачем.
Ігор Котовський наполегливо працює, згуртовує навколо себе викладачів та студентів, проводить акредитації та конференції. Так у Херсонському державному педагогічному інституті з’являється нова «каста» викладачів та студентів – географи.
Важливе місце в освітній діяльності ювіляра займають польові практики, під час яких він розкриває студентам-географам таємниці оточуючої природи, сприяє їх закоханню в навколишній
світ. Для більшості учнів ювіляра саме практики стали тим джерелом натхнення та любові до
географії, які вони несуть через усе своє життя.
Поступово збільшується кафедра, розвивається спеціальність, формуються традиції. У результаті наполегливої праці з’являються перші перемоги: у 1998 та 1999 роках Дар’я Мальчикова під
науковим керівництвом Ігоря Миколайовича стає переможницею Всеукраїнської студентської
олімпіади.
Кафедра географії окріпла та стала на ноги, Ігор Миколайович передає керівництво кафедрою
своїм учням, але в житті у ювіляра з’являється новий виклик: з 2004 по 2006 рр. він – депутат
Херсонської обласної ради ІV скликання. Ювіляр активно працює на благо рідної області. Якість
його роботи відзначена двома Почесними грамотами Верховної Ради України.
Як справжній учений Ігор Котовський має достатню кількість наукових праць. Його доробок
налічує близько 50 публікацій, серед яких – наукові статті, монографії, методичні посібники,
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рекомендації до практичних і лабораторних занять тощо. Більшість наукових праць присвячено
проблемі дослідження стану берегової зони Азово-Чорноморського регіону України.
2012 року в Херсонському державному університеті відбуваються зміни: з’являються нові
спеціальності, нові кафедри та нові факультети. Ігор Миколайович погоджується перейти на
новостворену кафедру туризму, а згодом і очолити її. Протягом семи років Ігор Котовський підіймає на ноги спеціальність «Туризм».
У 2018 році ювіляр повертається на кафедру географії та екології, де працює і сьогодні, гідно
зустрічаючи нові виклики та професійно їх вирішуючи. Упродовж останнього часу Ігор Миколайович Котовський активно опановує нові освітні технології та займається розробкою актуальних
проблем сучасної географії, усе більше занурюючись у глибини географічної науки.
Ми від усього серця бажаємо Ігорю Миколайовичу здоров’я, удачі та натхнення у його праці
та житті.
Колектив кафедри географії та екології
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