НАШІ АВТОРИ
АБРАЇМОВ В'ячеслав Володимирович — завідувач секто
ру у відділі низькотемпературного і космічного матеріа
лознавства Фізикотехнічного інституту низьких темпе
ратур ім. Б. І. Вєркіна Нацiональної академiї наук Украї
ни, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — кріогенне і космічне матеріалознав
ство, імітація факторів космічного простору.
АГАШКОВА Наталія Миколаївна — інженер першої
категорії відділу низькотемпературного і космічного ма
теріалознавства Фізикотехнічного інституту низьких
температур ім. Б. І. Вєркіна Нацiональної академiї наук
України.
Напрям науки — кріогенновакуумне і космічне ма
теріалознавство.
АРХІПОВ Олександр Іванович — старший науковий
співробітник Наукового центру аерокосмічних дослід
жень Інституту геологічних наук Нацiональної академiї
наук України.
Напрям науки — дистанційні та наземні дослідження
для рішення нафтогазопошукових завдань.
БАНДЕЛЬ Ксенiя Анатолiївна — iнженер Iнституту тех
нiчної механiки Нацiональної академiї наук України та
Нацiонального космiчного агентства України.
Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.
ВОЛЬВАЧ Олександр Євгенович — заступник директора
з наукової роботи Науководослідного інституту
«Кримська астрофізична обсерваторія», кандидат фізи
коматематичних наук. Лауреат премії НАН України
ім. Є. П. Федорова.
Напрям науки — позагалактична астрономія, радіо
астрономія, РНДБ.
ГУСАРОВА Ірина Олександрівна — провідний інженер
Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Південне».
Напрям науки — космічне матеріалознавство.
ЗАКРЖЕВСЬКИЙ Олександр Євгенійович — провідний
науковий співробітник Інституту механіки ім. С. П. Ти
мошенка Національної академії наук України, доктор
технічних наук. Член Національного комітету України з
теоретичної та прикладної механіки, член Американсь
кого математичного товариства (AMS).
Напрям науки — динаміка, балістика та керування
рухом літальних апаратів.
ЗАРІЦЬКИЙ Іван Петрович — інженер першої категорії
відділу низькотемпературного і космічного матеріалоз
навства Фізикотехнічного інституту низьких темпера
тур ім. Б. І. Вєркіна Нацiональної академiї наук України.
Напрям науки — імітація факторів космічного прос
тору.
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КАРАЧУН Володимир Володимирович — завiдувач ка
федри технiчної механiки Нацiонального технiчного
унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнсти
тут», доктор технiчних наук, професор, академiк Аеро
космiчної академiї України.
Напрям науки — динамiка бортової апаратури носiїв.
КОЧУБЕЙ Галина Сергiївна — науковий спiвробiтник
вiддiлу механiки iонiзованих середовищ Iнституту тех
нiчної механiки Нацiональної академiї наук України та
Нацiонального космiчного агентства України.
Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.
КРЕВСУН Олександр Вікторович — завідувач сектору у
відділі надпровідних і мезоскопічних структур Фізико
технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркі
на Нацiональної академiї наук України.
Напрям науки — кріогенновакуумне і космічне ма
теріалознавство.
КУЗНЄЦОВА Анна Вікторівна — старший науковий спів
робітник Інституту біохімічної фізики ім. Н. М. Емануе
ля РАН, кандидат біологічних наук.
Напрям науки — розпізнавання образів, інтелекту
альні методи аналізу даних і їхнє застосування у медици
ні, біології та інших галузях.
ЛОТОЦЬКА Вікторія Олександрівна — провідний інже
нер відділу низькотемпературного і космічного матеріа
лознавства Фізикотехнічного інституту низьких темпе
ратур ім. Б. І. Вєркіна Нацiональної академiї наук Украї
ни, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — кріогенновакуумне і космічне ма
теріалознавство.
МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конструк
торначальник КБ космічних апаратів, систем та комп
лексів Державного підприємства «Конструкторське
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних
наук, лауреат Державної премії України.
Напрям науки — ракетнокосмічна техніка.
МЕЛЬНИК Вiкторiя Миколаївна — доцент Нацiональ
ного технiчного унiверситету України «Київський полi
технiчний iнститут», кандидат технiчних наук.
Напрям науки — динамiка механiчних систем носiїв.
ПАНАСЕНКО Сергiй Валентинович — старший науко
вий співробітник кафедри космiчної радiофiзики Хар
кiвського нацiонального унiверситету iменi В. Н. Кара
зiна Мiнiстерства освiти i науки України, кандидат фізи
коматематичних наук.
Напрям науки — радiофiзичнi дослiдження нижньої
iоносфери, динамiка мезосфери.
ПОПЕЛЬ Валерiй Михайлович — заступник начальника
вiддiлу антенофiдерних та НВЧпристроїв конструк

ISSN 15618889. Космічна наука і технології. 2009. Т. 15. № 6

Наші автори
торського бюро космiчних апаратiв, систем та комплек
сiв Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Пiвденне» iм. М. К. Янгеля.
Напрям науки — антенофiдернi пристрої та засоби
мiкрохвильової технiки.
ПОТАПОВ Олександр Михайлович — начальник комп
лексу Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Південне», кандидат технічних наук.
Напрям науки — космічне матеріалознавство.
ПОХИЛ Юрій Онисимович — завідувач відділу низько
температурного і космічного матеріалознавства Фізико
технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркі
на Нацiональної академiї наук України, кандидат фізи
коматематичних наук.
Напрям науки — кріогенне і космічне матеріалознав
ство, імітація факторів космічного простору, бортове до
слідницьке устаткування.
ПРИЙМАК Анатолiй Iванович — старший науковий
спiвробiтник Iнституту технiчної механiки Нацiональної
академiї наук України та Нацiонального космiчного
агентства України, кандидат технiчних наук.
Напрям науки — електроракетнi двигуни та енерге
тичнi установки лiтальних апаратiв.
ПРИСТЮК Маргарита Михайлівна — інженер першої
категорії відділу низькотемпературного і космічного ма
теріалознавства Фізикотехнічного інституту низьких
температур ім. Б. І. Вєркіна Нацiональної академiї наук
України.
Напрям науки — кріогенновакуумне і космічне ма
теріалознавство.
САЛЬТЄВСЬКИЙ Григорій Іванович — провідний інже
нер відділу низькотемпературного і космічного матеріа
лознавства Фізикотехнічного інституту низьких темпе
ратур ім. Б. І. Вєркіна Нацiональної академiї наук Ук
раїни.
Напрям науки — імітація факторів космічного прос
тору.
СЕНЬКО Олег Валентинович — провідний дослідник
Обчислювального центру ім. А. А. Дородніцина РАН,
доктор фізикоматематичних наук.
Напрям науки — математичні методи і програмні сис
теми для розпізнавання образів, прогнозування і аналізу
даних, а також їхнє застосування.
СТАНКЕВИЧ Сергій Арсенійович — головний науковий
співробітник Наукового центру аерокосмічних дослід
жень Інституту геологічних наук Нацiональної академiї
наук України, доктор технічних наук, доцент.
Напрям науки — оцінювання інформативності бор
тових оптикоелектронних систем дистанційного зонду
вання Землі, цифрове оброблення та аналіз багато та
гіперспектральних аерокосмічних зображень.

ТИТАРЕНКО Ольга Вікторівна — науковий співробіт
ник Наукового центру аерокосмічних досліджень Інсти
туту геологічних наук Нацiональної академiї наук Ук
раїни.
Напрям науки — геоінформаційні системи та обробка
геопросторових даних.
ТИХИЙ Віктор Григорович — начальник відділу Держав
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»,
кандидат технічних наук.
Напрям науки — космічне матеріалознавство.
ТКАЧЕНКО Валентина Федорівна — старший науковий
співробітник Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка
Національної академії наук України, кандидат фізико
математичних наук.
Напрям науки — динаміка пружних систем.
ХОРОШИЛОВ Віктор Сергійович — начальник секто
ру Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М. К. Янгеля, доктор технічних наук,
професор.
Напрям науки — динаміка, балістика та керування
рухом літальних апаратів.
ХОРОШИЛОВ Сергій Вікторович — старший науковий
спiвробiтник Інституту технічної механіки Національної
академії наук України та Національного космічного
агентства України, кандидат технiчних наук.
Напрям науки — динаміка, балістика та керування
рухом літальних апаратів.
ЧОРНОГОР Леонід Феоктистович — професор кафедри
космічної радіофізики Харківського національного уні
верситету імені В. Н. Каразіна Мiнiстерства освiти i нау
ки України, доктор фізикоматематичних наук, про
фесор, 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.
ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу
механiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної ме
ханiки Нацiональної академiї наук України та Нацiо
нального космiчного агентства України, доктор технiч
них наук, професор, лауреат Державної премiї України,
лауреат премiї Нацiональної академiї наук України
iм. М. К. Янгеля.
Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних
апаратiв, фiзика плазми.
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