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НАШІ АВТОРИ

АРТЕМЕНКО Ігор Геннадійович — інженер I категорії 

Нау кового центру аерокосмічних досліджень Землі Інс-

титуту геологічних наук Нацiональної академії наук Ук-

раїни.

Напрям науки — кліматологія, моделювання, аналіз 

ризиків, дистанційне дослідження Землі.

АХМЕТОВ Володимир Сабірджанович — молодший на-

уковий співробітник лабораторії астрометрії і зоряної 

астрономії Науково-дослідного інституту астрономії 

Харківського національного університету імені В. Н. Ка-

разіна.

Напрям науки — астрометрія, зоряна астрономія.

ВОЙЦЕХОВСЬКА Анна Дмитрівна — науковий спів-

робітник 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 ві-

трі та атмосфері Сонця.

ВОРОБЙОВ Анатолій Іванович — старший науковий 

співробітник Наукового центру аерокосмічних дослі-

джень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України, кандидат геолого-мінералогічних 

наук.

Напрям науки — геофізика, розробка способів про-

гнозу землетрусів та комплексування супутникової і 

геолого-геофізичної інформації з метою прогнозування 

зон нафтогазоносності.

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 ві-

трі та атмосфері Сонця.

ДАРГЕЙКО Людмила Феофанівна — старший науковий 

співробітник Наукового центру аерокосмічних дослі-

джень Землі Інституту геологічних наук Нацiональної 

академії наук України, кандидат технічних наук.

Напрям науки — методи багатокритеріальної оптимі-

зації, задачі дистанційного зондування.

ДРОНЬ Микола Михайлович — проректор з наукової 

роботи Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара, доктор технічних наук, професор. 

Напрям науки — балістика літальних апаратів, стій-

кість їхнього руху, проектування та конструювання ра-

кет но-космічної техніки.

ДУБОВИК Людмила Григорівна — старший науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту енергетики 

Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

Напрям науки — робочі процеси в електроракетних 

двигунах малої потужності.

ДУГІН Станіслав Сергійович — провідний інженер На-

укового центру аерокосмічних досліджень Землі Інсти-

туту геологічних наук Національної академії наук Укра-

їни.

Напрям науки — дистанційне зондування Землі та 

обробка даних наземної спектрометрії.

ЖИВОЛУП Тарас Григорович — науковий співробіт-

ник Інституту іоносфери Національної академії наук і 

Міністерства освіти і науки України, кандидат фізико-

математичних наук.

Напрям науки — геофізика, іоносферні збурення, 

іон ний склад іоносфери.

ЖОЛОБАК Галина Михайлівна — старший науковий 

спів робітник Наукового центру аерокосмічних дослі-

джень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України, кандидат біологічних наук, до-

цент.

Напрям науки — фізіологія рослин, ботаніка, дистан-

ційне дослідження Землі.

КОНДРАТЬЄВ Олександр Іванович — старший науко-

вий співробітник Науково-дослідного інституту енер-

гетики Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — процеси в електроракетних рушій-

них установках, використання електроракетних рушій-

них установок у космічних апаратах.

КОСТЮЧЕНКО Юрій Васильович — провідний науко-

вий співробітник Наукового центру аерокосмічних до-
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сліджень Землі Інституту геологічних наук Нацiональної 

академії наук України, кандидат фізико-математичних 

наук.

Напрям науки — аерокосмічні дослідження Землі, 

над звичайні ситуації, аналіз ризиків, геофізика.

КРИШТАЛЬ Олександр Нектарійович — завідувач від-

ділу фізики космічної плазми Головної астрономiчної 

обсерваторiї Нацiональної академії наук України, доктор 

фізико-математичних наук.

Напрям науки — астрофізика, фізика Сонця, фізика 

плазми. 

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович — директор Наукового Цен-

тру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологіч-

них наук Національної академії наук України, академік 

Нацiональної академії наук України, доктор геолого-мі-

нералогічних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, лауреат Державних премій України, 

член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики.

Напрям науки — географія, енергомасообмін в гео-

системах, дистанційні дослідження природних ресурсів. 

МІХАТУЛІН Дмитро Сергійович — головний науковий 

співробітник Об'єднаного інституту високих температур 

Російської академії наук (Москва, Росія), доктор техніч-

них наук, професор.

Напрям науки — високотемпературна теплофізика.

ПОЛЕЖАЄВ Юрій Васильович — керівник відділення 

Об’єднаного інституту високих температур Російської 

академії наук (Москва, Росія), член-кореспондент Ро-

сійської академії наук, професор. 

Напрям науки — високотемпературна теплофізика.

РАКУШЕВ Михайло Юрійович — начальник науково-

дослідної лабораторії наукового центру Житомирського 

військового інституту ім. С. П. Корольова Національно-

го авіаційного університету, старший науковий співро-

бітник, кандидат технічних наук.

Наукові інтереси — балістико-навігаційне забезпе-

чення польотів космічних апаратів, диференціальне пе-

ретворення.

СИБІРЦЕВА Оксана Миколаївна — молодший науко-

вий співробітник Наукового центру аерокосмічних до-

сліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України. 

Напрям науки — математичне моделювання та мето-

ди обробки даних дистанційного зондування Землі.

ФЕДОРЕНКО Алла Костянтинівна — старший науковий 

співробітник відділу космічної плазми Інституту косміч-

них досліджень Національної академії наук України та 

Національного космічного агентства України, кандидат 

фізико-математичних наук.

Напрям науки — фізика верхньої атмосфери, хвильові 

процеси в іоносфері. 

ФЕДОРОВ Петро Миколайович — завідувач лабораторії 

Науково-дослідного інституту астрономії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, канди-

дат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — астрометрія, зоряна астрономія.

ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр Дмитрович — завідувач 

відділу Наукового центру аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Нацiональної академії 

наук України, член-кореспондент Нацiональної академії 

наук України. 

Напрям науки — гідрофізика, системний аналіз, дис-

танційне дослідження Землі.

ФРОЛОВ Геннадій Олександрович — завідувач відді-

лу Інституту проблем матеріалознавства Нацiональної 

академії наук України, доктор технічних наук. 

Напрям науки — високотемпературна теплофізика та 

геліотехніка.

ХОРОЛЬСЬКИЙ Петро Георгійович — провідний науко-

вий співробітник Науково-дослідного інституту енерге-

тики Дніпропетровського національного університету 

ім. Олеся Гончара, кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник. 

Напрям науки — балістика літальних апаратів, меха-

ніка космічного польоту, проектування та конструюван-

ня ракетно-космічної техніки.

ШПОРТЮК Зіновія Михайлівна — старший науковий 

співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Національної академії 

наук України, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — математичне моделювання процесів 

енергомасообміну в геосистемах, методи обробки даних 

дистанційного зондування Землі. 

ШУЛЬГА Олександр Васильович — заступник директора 

Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономіч-

на обсерваторія», кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — астрометрія, дослідження тіл Соняч-

ної системи.


