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ПЕРСОНАЛІЯ

РРФФЕЕ 

ВІКТОР КУЗЬМИЧ ІВАНОВ
(до 75-річчя від дня народження)

27 серпня 2020 року виповнилося 75 років док-
тору фізико-математичних наук, завідувачеві 
відділу дистанційного зондування Землі Інсти-
туту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Уси-
кова НАН України, члену редколегії журналу 
«Радіофізика та електроніка» Віктору Кузь-
мичу Іванову.

Народився В.К. Іванов у сел. Печеніги Хар-
ківської області. У 1968 році закінчив радіотех-
нічний факультет Харківського політехнічного 
інституту. Після служби у лавах Радянської Ар-
мії 1972 року був прийнятий на роботу в ІРЕ 
НАН України і пов’язав з цим інститутом всю 
свою трудову діяльність, здолавши шлях від 
старшого інженера до завідувача відділу.

Працюючи під керівництвом професора 
І.Є. Островського, Віктор Кузьмич зробив ва-
гомий внесок у розвиток фізики поширення ра-
діохвиль різних діапазонів у атмосферному при-
граничному шарі над морською поверхнею та 

інших природних і штучних неоднорідних ди-
сипативних середовищах, із застосунками від 
дистанційного зондування Землі до біомеди-
цини. За його безпосередньої участі були роз-
роблені унікальні рефрактометри, які дозволи-
ли отримати нові результати в дослідженнях 
параметрів коефіцієнта заломлення в привод-
ному шарі атмосфери з борта науково-дослід-
них суден (експедиції на суднах «Адмірал Во-
лодимирський» і «Тадей Беллінсгаузен» у різ-
них районах Світового океану, 1976–1979 рр.). 
За цією тематикою у 1985 році В.К. Іванов за-
хистив кандидатську дисертацію, у 1994 році – 
докторську дисертацію, а в 2001 році отримав 
звання старшого наукового співробітника.

У відділі дистанційного зондування Землі 
тривають дослідження розсіювання електро-
магнітних хвиль у широкому діапазоні частот 
різними природними середовищами (ґрунт, 
рослинні покриви, ліси, морська та озерна кри-
га, айсберги, шельфові льодовики), а також ви-
вчення підповерхневих ефектів і забруднен-
ня морської поверхні. Розвиваються нові, пер-
спективні наукові напрямки, пов’язані з дис-
танційними методами діагностики та вивчення 
впливу електромагнітного випромінювання на 
живі організми і людину.

Під керівництвом В.К. Іванова було викона-
но низку робіт, що отримали гранти Держав-
ного фонду фундаментальних досліджень та 
Міністерства освіти і науки України, а також 
проведено спільні дослідження в рамках ви-
конання договорів про науково-технічне спів-
робітництво з провідними вченими Інституту 
загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зай-
цева Академії медичних наук України, Харків-
ського національного університету Повітряних 



Віктор Кузьмич Іванов (до 75-річчя від дня народження)

Сил імені Івана Кожедуба, Харківського на-
ціонального університету імені В.Н. Каразіна, 
Академії внутрішніх військ Міністерства вну-
трішніх справ України, НТУ «Харківський по-
літехнічний інститут», ННЦ «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» 
Національної академії аграрних наук України, 
Українського науково-дослідного інституту лі-
сового господарства та агролісомеліорації іме-
ні Г.М. Висоцького, Харківської державної зоо-
ветеринарної академії, Національного науково-
го центру «Інститут метрології» та ін. У цих ін-
ститутах та наукових центрах було впровадже-
но багато розробок відділу. 

В.К. Іванов – автор і співавтор багатьох нау-
кових статей, монографій та патентів на вина-
ходи. Протягом багатьох років він є членом спе-
ціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в 
ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України та Харків-
ському національному університеті Повітря-
них Сил імені Івана Кожедуба, входить до скла-
ду редколегій наукових видань «Радіофізика та 
електроніка», «Системи обробки інформації».

Друзі, колеги та учні щиро вітають Віктора 
Кузьмича з днем народження і бажають міцно-
го здоров’я, невтомної життєвої енергії, сил та 
творчої наснаги на довгі роки, нових професій-
них досягнень на благо України.


