Втрати науки
ПАМ’ЯТІ
АНДРІЯ ЮРІЙОВИЧА МОІСЕЄВА
27 листопада 2015 р. пішов з життя старший
науковий співробітник відділу гідрогеологічних
проблем Інституту геологічних наук (ІГН) НАН
України, кандидат біологічних наук
Андрій Юрійович МОІСЕєВ

А.Ю. Моісеєв народився 19 квітня 1965 р. у
Києві. В 1988 р. закінчив інженерно-фізичний
факультет Київського політехнічного інституту.
Працював у Фізико-технологічному інституті
металів та сплавів НАН України, Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (ІЕПОР), де захистив
дисертацію та отримав ступінь кандидата біологічних наук. З 2009 р. став до роботи у відділі
гідрогеологічних проблем ІГН НАН України, де
у 2015 р. здобув звання старшого наукового співробітника.
Наукова діяльність А.Ю. Моісеєва вдало
поєднувала в собі його фахову фізичну освіту,
досвід проведення біологічних експериментів,
набутий в ІЕПОР, та бажання всебічного дослідження особливостей складу та біологічної дії лікувальних мінеральних вод попередньо на організм піддослідних тварин, а в подальшому – на
організм людини.
У відділі гідрогеологічних проблем ІГН
НАН України сформувалося коло наукових
інтересів А.Ю. Моісеєва:
● вивчення особливостей макро- та мікрокомпонентного складу мінеральних вод, умов їх
формування, структури, пошук нових їх проявів,
насамперед у Карпатському регіоні України;
● прогнозування нових лікувальних властивостей та розширення області застосування
мінеральних вод;
● вивчення радіопротекторної та радіомодифікуючої дії природних мінеральних вод, можливостей їх широкого застосування для оздоровлення населення, що мешкає на забруднених
територіях;
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● розробка наукових засад раціонального
використання родовищ мінеральних вод, оцінка
їх екологічного стану;
● визначення критеріїв фізіологічної повноцінності природних питних вод.
За участю А.Ю. Моісеєва були отримані пріоритетні дані про нові прояви та хімічний склад
мінеральних вод Закарпатського, Прикарпатського та Волино-Подільського регіонів України,
вивчені нові типи вод – селенисті, літієві, поліметальні. Встановлені особливості біологічної дії
мінеральних вод різних класів, відкриті нові бальнеологічні властивості ряду відомих лікувальних
мінеральних вод – залізистих, з підвищеним вмістом органічної речовини тощо. Розроблені рекомендації щодо нормування вмісту мікроелементів
в кондиційних мінеральних водах, проведені роботи з оцінки попадання мікроелементів у організм з водним раціоном, розроблена технологія
розливу мінеральних вод типу «Нафтуся».
А.Ю. Моісеєв є автором понад 50 наукових
праць, серед яких дві монографії та три патенти
на винахід.
Підготовлена ним дисертація на здобуття
ступеня доктора геологічних наук готується до
друку як монографія за редакцією В.М. Шестопалова та Н.П. Моісеєвої під назвою «Особливості хімічного складу та перспективи бальнеологічного використання природних підземних
мінеральних вод західних регіонів України».
Андрій Юрійович завжди підходив до роботи
системно. Працюючи над проблемою мінеральних вод, він вивчав не тільки вітчизняний, але і
повною мірою світовий досвід подібних досліджень та привносив свій «біологічний» досвід
109

Втрати науки

у вивчення впливу мінеральних вод на організм
людини. Йому була притаманна логічність та чіткість викладення матеріалу, всебічна обробка та
точність експериментальних даних. Як вчений
секретар редакційної колегії шостого тому Вибраних наукових праць академіка В.І. Вернадського
«Історія природних вод», А.Ю. Моісеєв не тільки

сприяв виходу в світ цієї фундаментальної монографії, але і вніс до неї свої сучасні коментарії.
Андрій Юрійович Моісеєв був неординарною,
обдарованою, високоінтелектуальною, приязною
та душевною людиною, завжди готовою допомогти колегам. Таким він і залишиться назавжди
у серцях тих, хто знав і працював разом із ним.
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ПАМ’ЯТІ
ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА ПРОКОПЕНКА
З глибоким сумом сповіщаємо, що 26 грудня 2016 р.
на 78-му році життя перестало битися серце Володимира Григоровича ПРОКОПЕНКА, нашого колеги,
кандидата технічних наук, заступника директора з науково-технічної роботи Державної установи “Науковий
Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геологічних наук НАН України”.
Володимир Григорович народився 1 серпня
1939 р. у м. Бешенковичи Бешенковицького
району Вітебської області в сім’і робітника. Пізніше родина переїхала в Україну. В 1957 р. він
закінчив середню школу в Іванкові Київської області. Після року роботи секретарем-бібліотекарем в Сукачівській семирічній школі Іванківського району у серпні 1958-го був призваний до
лав Радянської армії. Строкову військову службу
проходив у Групі Радянських військ у Німеччині, спочатку на посаді рядового, а закінчив її
у липні 1961-го року сержантом.
У цьому ж році В. Г. Прокопенко вступив на
механіко-технологічний факультет Київського
політехнічного інституту, який успішно закінчив у 1966-му році за спеціальністю “Фізика металів”. Був направлений на роботу в Інститут металофізики Академії наук УРСР, де спочатку
працював інженером, а потім – молодшим науковим співробітником. Активно і плідно опановував науку, підготував і захистив кандидатську дисертацію.
У вересні 1977 р. Володимир Григорович
був запрошений на роботу до апарату Президії
АН УРСР науковим співробітником-консультантом. На цій посаді багато зробив для упорядку-

вання та покращання науково-організаційної роботи в установах Академії.
З лютого 1988 р. був переведений на посаду
заступника директора Дослідного підприємства
Інституту геологічних наук (ІГН) АН УРСР, а з
вересня 1992 р. став заступником директора ІГН
НАН України з виробництва.
З лютого 1995 р. Володимир Григорович –
заступник директора Державної установи “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук НАН України”.
Сфера його відповідальності – загальні питання,
науково-технічна робота. Саме тут розкрились
організаційні якості цієї талановитої людини,
вміння підбирати людей, вчити їх разом плідно
і результативно працювати.
Володимир Григорович був яскравою особистістю, людиною, яка завжди працювала на
результат і вміла його досягати. Йому були притаманні виняткова порядність і відповідальність.
В. Г. Прокопенко дуже любив і цінував життя
в усіх його проявах, був добрим сім’янином, чудовим батьком, дідом і прадідом, намагався зробити і робив все можливе для своїх близьких.
Світлий образ цієї людини назавжди залишиться у серцях його колег і друзів

Колектив співробітників Державної установи “Науковий Центр
аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України”
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