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АЛЛЕР Марго Фрідель — науковий співробітник Радіо
астрономічної обсерваторії Мічиганського університету.
Напрям науки — радіоастрономія.
АЛЛЕР Хьюдж Дункан — професор астрономії· Радіоаст
рономічної обсерваторії· Мічиганського університету.
Напрям науки — радіоастрономія.
БАТАЄВ Вiктор Олександрович — головний науковий
спiвробiтник, конструктор Наукововиробничого пiд
приємства ХАРТРОНАРКОС, член Росiйської академiї
навiгацiйних наук, доктор технiчних наук.
Напрям науки — системи стабiлiзацiї ракетносiїв i
космiчних апаратiв та системи керування технологiчни
ми процесами.
ВОЛЬВАЧ Олександр Євгенович — заступник директора
з наукової роботи Науководослідного інституту «Крим
ська астрофізична обсерваторія», кандидат фізикомате
матичних наук. Лауреат премії НАН України ім. Є. П. Фе
дорова.
Напрям науки — позагалактична астрономія, радіо
астрономія, РНДБ.
ВОЛЬВАЧ Лариса Миколаївна — науковий співробітник
лабораторії радіоастрономії Науководослідного інсти
туту «Кримська астрофізична обсерваторія».
Напрям науки — радіоастрономія, РНДБ.
ГАВРИЛЕНКО Олександр Сильвестрович — науковий
співробітник Центру радіофізичного зондування Землі
ім. А. І. Калмикова Національної академії наук України
і Національного космічного агентства України.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра
діофізичними методами, обробка і інтерпретація радіо
фізичної інформації.
ДОЦЕНКО Олег Владленович — начальник групи лабо
раторії Державного підприємства «Конструкторське
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — забезпечення стійкості супутників
до впливу факторів космічного простору.
ЄМЕЛЬЯНОВ Леонід Якович — завідувач сектору Інс
титуту іоносфери Нацiональної академiї наук України і
Мiнiстерства освiти i науки України.
Напрям науки — радіофізика, динаміка іоносферної
плазми, радіотехнічні системи, радари некогерентного
розсіяння.

ЄФІМОВ Валентин Борисович — завідувач відділу Цент
ру радіофізичного зондування Землі Національної ака
демії наук України і Національного космічного агент
ства України, кандидат фізикоматематичних наук, лау
реат Державної премії України.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра
діофізичними методами.
КАЛНОГУЗ Анатолiй Миколайович — перший заступ
ник Генерального директора, директор iз системного
проектування Наукововиробничого пiдприємства
ХАРТРОНАРКОС, кандидат технiчних наук.
Напрям науки — системи керування рухомими об'єк
тами та технологiчними процесами.
КЛОЧКО Григорій Іванович — науковий співробітник
Центру радіофізичного зондування Землі ім. А. І. Кал
микова Національної академії наук України і Націо
нального космічного агентства України.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра
діофізичними методами.
КУРЕКІН Олександр Сергійович — старший науковий
співробітник Інституту радіофізики і електроніки На
ціональної академії наук України, кандидат технічних
наук, Лауреат Державної премії УРСР.
Напрям науки — дослідження навколишнього сере
довища Землі радіофізичними методами з аерокосміч
них носіїв.
ЛЯШЕНКО Михайло Володимирович — вчений секре
тар Iнституту iоносфери Нацiональної академiї наук Ук
раїни та Мiнiстерства освiти i науки України, кандидат
фізикоматематичних наук, Лауреат премії Президента
України для молодих вчених.
Напрям науки — сонячноземна фiзика, геофiзика,
iоносферне моделювання.
МАСЛЮК Володимир Трохимович — завідувач відділу
фотоядерних процесів Інституту електронної фізики
Національної академії наук України, доктор фізико
математичних наук.
Напрям науки — радіаційна фізика твердого тіла,
ядерна медицина, дозиметрія ядерного випроміню
вання.
МАТВЄЄВ Олександр Якович — вчений секретар Цент
ру радіофізичного зондування Землі ім. А. І. Калмикова
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Національної академії наук України і Національного
космічного агентства України, кандидат фізикоматема
тичних наук, старший науковий співробітник.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра
діофізичними методами, обробка і інтерпретація радіо
фізичної інформації.
ПІЛЬГУЙ Владислав Миколайович — інженерматема
тик Наукововиробничого пiдприємства ХАРТРОН
АРКОС.
Напрям науки — динаміка польоту та управління лі
тальними космічними апаратами.
ПУШКАРЬОВ Олександр Борисович — науковий спів
робітник Науководослідного інституту «Кримська аст
рофізична обсерваторія», кандидат фізикоматематич
них наук.
Напрям науки — радіоастрономія, РНДБ.
РЮМІН Максим Миколайович — провідний інженер
математик Наукововиробничого пiдприємства ХАРТ
РОНАРКОС.
Напрям науки — динаміка польоту та управління лі
тальними космічними апаратами.
СКЛЯРОВ Ігор Борисович — головний інженер Інститу
ту іоносфери Нацiональної академiї наук України та
Мiнiстерства освiти i науки України.
Напрям науки — вертикальне зондування іоносфери,
радіотехнічні системи, радари некогерентного розсіяння.
ТАРАСОВ Володимир Борисович — начальник лабора
торії Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — забезпечення стійкості супутників
до впливу факторів космічного простору.
ТИХИЙ Віктор Григорович — начальник відділу Держав
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»
ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — матеріалознавство, забезпечення
стійкості матеріалів до факторів космічного простору.
ТИХОВСЬКИЙ Володимир Макарович — начальник ла
бораторії Наукововиробничого пiдприємства ХАРТ
РОНАРКОС, кандидат технічних наук.
Напрям науки — системи керування об'єктами ракет
нокосмічної техніки.
ЦИМБАЛ Валерій Миколайович — директор Центру ра
діофізичного зондування Землі Національної академії
наук України і Національного космічного агентства Ук
раїни, кандидат технічних наук, лауреат Державної пре
мії України.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра
діофізичними методами.
ЧОРНОГОР Леонід Феоктистович — професор кафедри
космічної радіофізики Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна, доктор фізикоматема
тичних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР
в галузі науки і техніки, лауреат Премій Ради Міністрів
СРСР.
Напрям науки — космічна радіофізика, космічна фі
зика, космічна екологія та космічна погода.
ШОВКОПЛЯС Юрій Анатолійович — заступник Голов
ного конструктора КБ космічних апаратів та систем
Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — проектування космічних апаратів.
ЯЦЕВИЧ Сергій Євгенович — старший науковий спів
робітник відділу дистанційних методів зондування Землі
Інститут радіофізики і електроніки Національної ака
демії наук України, кандидат фiзикоматематичних на
ук, лауреат премії ім. Ленінського комсомолу.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра
діофізичними методами.

