
НАШIАВТОРИ 

АБРАIМОВ В'ячеслав Володи
мирович - директор Iнженер
но-фiзичного iнституту Хар
кiвського нацiонального унi
верситету iм. В. Н. Каразiна, 
професор, спiвкерiвник Цент
ру iмiтaцii факторiв космiчного 
простору Харбiнського полi
технiчного унiверситету, член 
координацiйноi ради СНД з 
радiацiйноi стiйкостi матерiа
лiв у космосi. 

Напрям науки - крiоген
но-космiчне матерiалознавст
во, наземна iмiтацiя факторiв 
космiчного простору. 

БJЛЕЦЬКИЙ Володимир Ми
хайлович - iнженер науково
в и робни чо го п iдприемства 
«Хартрон-КОНСА Т», Запо
рiжжя. 

Напрям науки - програм
не забезпечення. 

БОНДАРЕНКО Олександр Миколайович - науковий спiвробiт
ник Мiжгалузевого науково-дослiдного iнституту проблем ме
ханiки «Ритм» при Нацiональному технiчному унiверситетi Ук
раiни «Киiвський полiтехнiчний iнститут». 

Напрям науки - прилади та системи керування лiтальними 
апаратами. 

БОРИСЕНКО В'ячеслав Михайлович - провiдний конструктор 
комплексу Державного конструкторського бюро «Пiвденне». 

Напрям науки - системний аналiз космiчних систем дис
танцiйного зондування Землi. 

БУТЕНКО Свiтлана [ванiвна 
- iнженер вiддiлу молекуляр
ноi бiологii вiрусiв Iнституту 
мiкробiологii  i вiрусолог11
iм. Д. К. Заболотного НАН
Украiни.

Напрям науки - вiрусо
логiя. 
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ДЕ-ЧЖУАН Ян - заступник керiвника Центру iмiтaцiI фак
торiв космiчного простору Харбiнського полiтехнiчного унiвер
ситету, професор. 

Напрям науки крiогенно-космiчне матерiалознавство, на-
земна iмiтацiя факторiв космiчного простору. 

ДЗIОБЕНКО Микола Iванович 
- професор кафедри астро
номii i фiзики космосу фiзич
ного факультету Киiвського
нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка, док
тор фiзико-математичних на
ук. 

Напрям науки - фiзика 
навколоземного космiчного 
простору. 

ДРОНЬ Микола Михайлович - проректор з науковоi роботи 
Днiпропетровського нацiонального унiверситету, доктор технiч
них наук. 

Напрям науки - ракетно-космiчна технiка. 

ДУБОВИК Людмила Григорiвна - старший науковий спiв
робiтник Науково-дослiдного iнституту енергетики Днiпропет
ровського нацiонального унiверситету. 

Напрям науки - ракетно-космiчна технiка. 

ДУДНИК Олексiй Володими
рович - завiдувач вiддiлу кос
мiчних дослiджень Харкiв
ського нацiонального унiвер
ситету iм. В. М. Каразiна, 
старший науковий спiвробiт
ник, кандидат фiзико-матема
тичних наук. 

Напрям науки - фiзика 
космiчних променiв, сонячно-· 
земнi зв'язки, космiчне прила
добудування. 
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