НАШІ АВТОРИ

АВДЄЄВ Вольт Васильович — виконувач обов'язкiв про
фесора Днiпропетровського нацiонального унiверсите
ту, доктор технiчних наук, доцент.
Напрям науки — динамiка, балiстика та керування
лiтальними апаратами.

академiї наук України та Нацiонального космiчного
агентства України, доктор технiчних наук.
Напрямок науки — теорiя та процеси управлiння,
системний аналiз, оброблення сигналiв, сонячноземна
фiзика.

АГАПIТОВ Олексiй Володимирович — aсистент кафедри
астрономiї та фiзики космосу Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка, кандидат фiзико
математичних наук.
Напрям науки — плазмовi процеси у магнiтосферi
Землi.

КОНЮХОВ Станіслав Миколайович — Генеральний
конструктор — Генеральний директор Державного
підприємства «Конструкторське бюро «Південне»
ім. М. К. Янгеля», академік Національної академії наук
України
Напрям науки — ракетнокосмічна техніка.

АЛЕКСАНДРОВ Юрій Володимирович — професор Хар
ківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Мiнiстерства освiти i науки України, кандидат фiзико
математичних наук.
Напрямок науки — астрофiзика планет.

КОСТОРНОВ Анатолій Григорович — заступник дирек
тора, завiдувач вiддiлу Iнституту проблем матерiалозна
вства iм. I. М. Францевича Нацiональної академiї наук
України, доктор технiчних наук, академік.
Напрям науки — високотемпературнi дослiдження
матерiалiв в умовах газодинамiчного та радiацiйного на
грiву, дослiдження властивостей матерiалiв для ракетно
космiчної технiки.

АНДРЄЄВА Ольга Анатолiївна — молодший науковий
спiвробiтник Науководослiдного iнституту «Кримська
астрофiзична обсерваторiя».
Напрямок науки — фiзика Сонця.
ГАВРИЛЕНКО Володимир Васильович — старший вик
ладач факультету авiацiйних та космiчних систем Нацiо
нального технiчного унiверситету України «Київський
політехнічний інститут».
Напрям науки — авiацiйнi та космiчнi системи.
ГАРМАШ Костянтин Петрович — старший науковий
спiвробiтник кафедри космiчної радiофiзики Харкiвсь
кого нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна
МОН України, кандидат фiзикоматематичних наук.
Напрям науки — космiчна радiофiзика, фiзика та за
соби дистанцiйного зондування геокосмосу.
ЗБРУЦЬКИЙ Олександр Васильович — завiдувач кафед
ри, декан факультету авiацiйних та космiчних систем
Нацiонального технiчного унiверситету України «Київ
ський політехнічний інститут», доктор технiчних наук,
професор.
Напрям науки — авiацiйнi та космiчнi системи.
ЗЄЛИК Ярема Iгорович — провiдний науковий спiв
робiтник Iнституту космiчних дослiджень Нацiональної
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ЛЕУС Станіслав Григорович — науковий співробітник
кафедри космічної радіофізики Харківського національ
ного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.
Напрям науки — космічна радіофізика, засоби дис
танційного зондування геокосмосу.
ЛУДАНОВ Костянтин Iванович — науковий спiвробiт
ник Iнституту проблем матерiалознавства iм. I. М. Фран
цевича НАН України.
Напрям науки — теплофiзика та гелiотехнiка.
МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конструк
тор і начальник конструкторського бюро космічних апа
ратів, систем та комплексів Державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»,
кандидат технічних наук.
Напрям науки — ракетнокосмічна техніка.
МАСЛОВА Анна Іванівна — аспірантка, виконувачка
обов'язків молодшого наукового співробітника відділу
системного аналізу та проблем керування Інституту тех
нічної механіки Національної академії наук України і
Національного космічного агентства України.
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Напрям науки — динаміка космічних систем, меха
нічні коливання.
ПИРОЖЕНКО Олександр Володимирович — провідний
науковий співробітник відділу системного аналізу та
проблем керування Інституту технічної механіки
Національної академії наук України і Національного
космічного агентства України, доктор фізикоматема
тичних наук.
Напрям науки — динаміка космічних систем, нелі
нійні коливання.
СТЕПАНЯН Наталiя Миколаївна — завiдувач лабора
торiї Науководослiдного iнституту «Кримська астрофi
зична обсерваторiя», доктор фiзикоматематичних наук.
Напрямок науки — фiзика Сонця.
СТЕЦЕНКО Тамара Володимирівна — молодший науко
вий спiвробiтник факультету авiацiйних та космiчних
систем Нацiонального технiчного унiверситету України
"Київський політехнічний інститут".
Напрям науки — авiацiйнi та космiчнi системи.
СУМАРУК Петро Васильович — старший науковий
спiвробiтник Iнституту геофiзики iм. С. I. Субботiна На
цiональної академiї наук України, кандидат фiзикома
тематичних наук.
Напрям науки — геомагнетизм.
СУМАРУК Тарас Петрович — молодший науковий спiв
робiтник Iнституту геофiзики iм. С. I. Субботiна На
цiональної академiї наук України.
Напрям науки — геомагнетизм.
ФІДЕЛІС Віктор Володимирович — старший науковий
спiвробiтник Науководослiдного iнституту «Кримська
астрофiзична обсерваторiя», кандидат фiзикоматема
тичних наук.
Напрям науки — астрофiзика високих енергій.
ФРОЛОВ Геннадiй Олександрович — завiдувач вiддiлу,
керiвник науковотехнiчного центру «Ракетнокосмiчне
матерiалознавство» Iнституту проблем матерiалознав

ства iм. I. М. Францевича Нацiональної академiї наук
України, доктор технiчних наук. Вiдповiдальний вико
навець робiт в IПМ НАН України з пiдготовки техно
логiчних та матерiалознавчих експериментiв на борту
орбiтального модуля МКС.
Напрям науки — високотемпературнi дослiдження
матерiалiв в умовах газодинамiчного та радiацiйного
нагрiву, дослiдження властивостей матерiалiв для ракет
нокосмiчної технiки.
ЧОРНОГОР Леонід Феоктистович — професор кафедри
космічної радіофізики Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна МОН України, док
тор фізикоматематичних наук, професор, лауреат Дер
жавної премії УРСР в галузі науки і техніки.
Напрям науки — космічна радіофізика, фізика та
екологія геокосмосу, космічна погода.
ШАМОТА Марія Олександрівна — аспірант кафедри
космічної радіофізики Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна МОН України.
Напрям науки — космічна радіофізика, варіації гео
магнітного поля.
ШАПОВАЛ Андрій Андрійович — старший науковий
спiвробiтник Iнституту проблем матерiалознавства
iм. I. М. Францевича Нацiональної академiї наук Ук
раїни, кандидат технiчних наук.
Напрям науки — високотемпературнi дослiдження
матерiалiв в умовах газодинамiчного та радiацiйного на
грiву, дослiдження властивостей матерiалiв для ракетно
космiчної технiки.
ШАПОВАЛ Ірина Владленівна — молодший науковий
спiвробiтник Iнституту проблем матерiалознавства
iм. I. М. Францевича Нацiональної академiї наук Ук
раїни.
Напрям науки — високотемпературнi дослiдження
матерiалiв в умовах газодинамiчного та радiацiйного
нагрiву, дослiдження властивостей матерiалiв для ракет
нокосмiчної технiки.
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