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АНДРЄЄВ Фелікс Михайлович — професор Харківсько�

го національного університету ім. В. Н. Каразіна, доктор

технічних наук, Заслужений винахідник України. 

Напрям науки — радіолокація складних (групових)

цілей, напівнатурні випробування радіотехнічних систем. 

АПОСТОЛОВ Олександр Анатолійович — молодший на�

уковий співробітник Наукового центру аерокосмічних

досліджень Землі Інституту геологічних наук Націо�

нальної академії наук України.

Напрям науки — інформатика та програмування,

дистанційне дослідження Землі.

БЄЛОБРОВА Марія Володимирівна — старший науко�

вий співробітник Інституту радіофізики та електроніки

ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України,

кандидат фізико�математичних наук, старший науковий

співробітник. 

Напрям науки — математичне моделювання процесів

розсіяння радіохвиль різними видами земної поверхні. 

БОЄВ Анатолій Григорович — провідний науковий

співробітник Інституту радіоастрономії Національної

академії наук України, доктор фізико�математичних на�

ук, професор. 

Напрям науки — гідродинаміка, фізика плазми, аст�

рофізика. 

БОРОВИЦЬКИЙ Володимир Миколайович — доцент

кафедри оптичних та оптико�електронних приладів На�

ціонального технічного університету України «Київсь�

кий політехнічний інститут», кандидат технічних наук,

доцент.

Напрям науки — цифрові оптико�електронні системи

формування зображень, цифрова обробка зображень.

ВОЙЦЕХОВСЬКА Анна Дмитрівна — науковий співро�

бітник відділу фізики космічної плазми Головної астро�

номiчної обсерваторiї Нацiональної академії наук Украї�

ни, кандидат фізико�математичних наук.

Напрям науки — теоретичні дослідження плазмових

явищ в іоносфері та магнітосфері Землі, в сонячному

вітрі та атмосфері Сонця.

ВОЛОВИК Дмитро Володимирович — провiдний iнже�

нер лабораторiї атмосферної оптики Головної астроно�

мiчної обсерваторiї Нацiональної академії наук України.

Напрям науки — розробка електронної i мiкропроце�

сорної апаратури, програмування.

ГЕРАСИМЕНКО Світлана Володимирівна — науковий

співробітник відділу фізики космічної плазми Головної

астрономiчної обсерваторiї Нацiональної академії наук

України, кандидат фізико�математичних наук.

Напрям науки — теоретичні дослідження плазмових

явищ в іоносфері та магнітосфері Землі, в сонячному

вітрі та атмосфері Сонця.

ДЗЮБАНОВ Дмитро Анатолійович — заступник дирек�

тора Інституту іоносфери Нацiональної академiї наук

України та Мiнiстерства освiти i науки України, стар�

ший науковий співробітник, кандидат фізико�матема�

тичних наук.

Напрям науки — морфологія іоносфери, фізичні про�

цеси в іоносферній F�області, моделювання іоносфери.

ДОМНІН Ігор Феліксович — директор Інституту іонос�

фери Національної академії наук і Міністерства освіти і

науки України, доктор технічних наук, доцент. 

Напрям науки — інформаційні технології.

ЖОЛОБАК Галина Михайлівна — старший науковий

співробітник Наукового центру аерокосмічних дослід�

жень Землі Інституту геологічних наук Національної

академії наук України, кандидат біологічних наук, до�

цент.

Напрям науки — фізіологія рослин, ботаніка, дистан�

ційне дослідження Землі.

КАБАНОВ Олександр Валентинович — науковий спів�

робітник Центру радіофізичного зондування Землі 

ім. А. І. Калмикова Національної академії наук України

і Національного космічного агентства України. 

Напрям науки — програмування та обробка радіо�

фізичної інформації.

КОВБАСЮК Сергій Валентинович — провідний науко�

вий співробітник наукового центру Житомирського

військового інституту ім. С. П. Корольова Національно�

го авіаційного університету, кандидат технiчних наук,

старший науковий співробітник. 

Напрям науки — розробка та удосконалення склад�

них інформаційно�розвідувальних систем.

КОТОВ Дмитро Володимирович — молодший науковий

співробітник Інституту іоносфери Національної акаде�

мії наук і Міністерства освіти і науки України, асистент

кафедри радіоелектроніки Національного технічного

університету «Харківський політехнічний інститут».

Напрям науки — геофізика, іоносфера, іонний склад

іоносфери, метод некогерентного розсіяння.

КРИШТАЛЬ Олександр Нектарійович — завідувач від�

ділу фізики космічної плазми Головної астрономiчної

обсерваторiї Нацiональної академії наук України, док�

тор фізико�математичних наук.

Напрям науки — астрофізика, фізика Сонця, фізика

плазми.
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КУЗЬКОВ Володимир Павлович — старший науковий

спiвробiтник Головної астрономiчної обсерваторiї На�

цiональної академiї наук України, кандидат технiчних

наук.

Напрям науки — прилади i дослiдження в IЧ�дiапа�

зонi, системи лазерного зв'язку, вплив атмосфери на

розповсюдження лазерного випромiнювання. 

КУЗЬКОВ Сергiй Володимирович — iнженер лабораторiї

атмосферної оптики Головної астрономiчної обсерва�

торiї Нацiональної академії наук України.

Напрям науки — моделювання систем наведення i

супроводження космiчних об'єктiв; наземно�космiчнi

системи лазерного зв'язку, волоконно�оптичнi та вiд�

критi оптичнi системи зв'язку, прикладна електронiка.

МАКАРОВА Ганна Анатоліївна — директор Миколаївсь�

кого обласного державного проектно�технологічного

центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції,

кандидат сільськогосподарських наук.

Напрям науки — екологія, ґрунтознавство.

МАТВЄЄВ Олександр Якович — учений секретар Цент�

ру радіофізичного зондування Землі ім. А. І. Калмикова

Національної академії наук України і Національного

космічного агентства України, кандидат фізико�матема�

тичних наук, старший науковий співробітник. 

Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра�

діофізичними методами, обробка і інтерпретація радіо�

фізичної інформації.

МІХЕЄНКО Леонід Андрійович — доцент кафедри оп�

тичних та оптико�електронних приладів Національного

технічного університету України «Київський політехніч�

ний інститут», кандидат технічних наук, доцент.

Напрям науки — оптична радіометрія та метрологія,

системи калібрування оптико�електронних систем кос�

мічного базування.

ПУЛЯЄВ Валерій Олександрович — заступник директо�

ра з наукової роботи Інституту іоносфери Національної

академії наук і Міністерства освіти і науки України, про�

фесор кафедри радіоелектроніки Національного техніч�

ного університету «Харківський політехнічний інсти�

тут», доктор технічних наук. 

Напрям науки — методи обробки випадкових сигна�

лів, фізика іоносфери в природно та штучно збуреному

станах.

ПУХА Сергiй Петрович — завідувач лабораторії СКБ

«Шторм» Національного  технічного університету Ук�

раїни «Київський політехнічний інститут».

Напрям науки — розробка електронної апаратури

системи наведення та супроводження.

САХАЦЬКИЙ Олексій Ілліч — провідний науковий спів�

робітник Наукового центру аерокосмічних досліджень

Землі Інституту геологічних наук Національної академії

наук України, кандидат геолого�мінералогічних наук,

лауреат Державної премії України в галузі науки і

техніки.

Напрям науки — гідрогеологія, дослідження процесів

енергомасообміну в геосистемах методами математич�

ного моделювання, обробка даних космічної зйомки з

метою вирішення природоохоронних та природоресурс�

них задач.

СОДНIК Зоран — провідний спеціаліст Європейського

центру науково�технологiчних досліджень (ESTEC) Єв�

ропейського космiчного агентства (ESA).

Напрям науки — наземно�космiчнi системи лазерно�

го зв'язку.

СОЛОВЙОВ Олександр Анатолійович — завідувач лабо�

раторiї Головної астрономiчної обсерваторiї Російської

академії наук (Пулково), доктор фізико�математичних

наук, професор. 

Напрям науки — астрофізика, фізика Сонця, магніт�

на гідродинаміка.

ЦИМБАЛ Валерій Миколайович — директор Центру ра�

діофізичного зондування Земліім. А. І. Калмикова На�

ціональної академії наук України і Національного кос�

мічного агентства України, кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник, лауреат Державної пре�

мії України. 

Напрям науки — дистанційне зондування Землі ра�

діофізичними методами, обробка і інтерпретація радіо�

фізичної інформації. 

ЧОРНОГОР Леонід Феоктистович — професор кафедри

космічної радіофізики Харківського національного уні�

верситету імені В. Н. Каразіна Мiнiстерства освiти i нау�

ки України, доктор фізико�математичних наук, профе�

сор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і

техніки, лауреат Премії МВССО СРСР, лауреат Премій

Ради Міністрів СРСР. 

Напрям науки — космічна радіофізика, фізика та еко�

логія геокосмосу, космічна погода.

ШАМОТА Марія Олександрівна — аспірант кафедри

космічної радіофізики Харківського національного уні�

верситету імені В. Н. Каразіна Мiнiстерства освiти i нау�

ки України. 

Напрям науки — космічна радіофізика, варіації гео�

магнітного поля.

ЮЩЕНКО Максим Володимирович — провідний інже�

нер Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі

Інституту геологічних наук Національної академії наук

України.

Напрям науки — географія, картографічна адап�

тація супутникових знімків, дистанційне дослідження

Землі.


