складання карт», «Основи наукових досліджень», «Картографічне
моделювання».
Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне
моделювання, геодезичні основи карт.
Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982),
Подякою Президента України (2009), Почесними грамотами:
Міністра освіти України (№ 127515), Ректорів університету (№ 395
та №25); Подякою Вищої атестаційної комісії України (2011).
Автор і співавтор більше 120 наукових праць, 10 звітів по
завершених НДР, в т.ч. трьох колективних монографій, ряду
навчальних посібників, методичних розробок, атласів, карт тощо
з тематичної картографії. Основні праці: Картографические
исследования природопользования (теория и практика работ), 1991 (в
соавт.); Картографічне моделювання, 1999 (у співавт.); Картографія,
2008; Топографія з основами геодезії, 2010; Дистанційне зондування
з основами фотограмметрії, 2011.
Голова редакційної колегії збірника наукових праць «Часопис
картографії».
*

*

*

Філозоф Роман Сергійович (1983,
м. Київ), к. геогр. н., молодший науковий
співробітник.
В 2005 р. закінчив кафедру геодезії та
картографії. В 2010 р. захистив дисертацію:
“Картографічне
геоінформаційне
забезпечення створення регіональних
ландшафтних парків (на прикладі РЛП
«Голосіїв»)”.
В
НДС
«Картографії
та
геоінформатики» працює з 2009 р.
Наукові інтереси: прикладна геоінформатика, інтеграція
технологій, історична географія, тривимірне моделювання.
Життєве кредо: «Що не вбиває нас – те робить нас
сильнішими».
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Захоплюється спортом, музикою, подорожами.
Відповідає за ведення бази даних наукових праць співробітників
НДС та кафедри, приймає участь в наукових розробках по науковій
темі.
Автор 15 наукових публікацій, серед яких: «Опыт интеграции
технологий ESRI и Vectuel для решения задач трехмерного
моделирования в ArcGIS», «Моделювання просторово розподілених
динамічних систем із застосуванням геоінформаційної технології
ESRI», 2012.
*

*

*

Баранова Людмила Георгіївна,
(09.04.1973, смт. Баришівка Київської обл.)
інженер 1 категорії, економіко- географ.
Закінчила географічний факультет в
1995 р. за спеціальністю «Економічна та
соціальна географія». З 1996 по 2000 рр.
працювала в Києво-Могилянській академії
старшим
лаборантом
департаменту
комп’ютерних технологій. В 2005 р.
закінчила аспірантуру КНУ з відривом
від виробництва за спеціальністю
«Економічна та соціальна географія».
З 2005 р. працювала в складі навчально-допоміжного персоналу
кафедри країнознавства і туризму, брала участь у науководослідній роботі кафедри. З 2007 р. працює в НДС «Картографії та
геоінформатики».
Наукові інтереси: ринкові перетворення та структурна
перебудова господарського комплексу Київського регіону.
Захоплюється вишиванням, кулінарією, подорожами.
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