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НАШІ АВТОРИ

АНТОНОВ Олександр Васильович — старший науковий 

співробітник Радіоастрономічного інституту Національ-

ної академії наук України.

Напрям науки — радіоастрономія.

БЄЛЯЄВ Юрій Володимирович — завідувач лаборато-

рії оптико-фізичних вимірювань відділу аерокосмічних 

досліджень Інституту прикладних фізичних проблем 

ім. А. Н. Севченка Білоруського державного університе-

ту (Мінськ), кандидат технічних наук.

Напрям науки — метрологічне забезпечення опто-

електронних систем.

БЛЮМ Олег Борисович — завідувач лабораторії Націо-

нального ботанічного саду ім. М. М. Гришка Нацiо наль-

ної академії наук України, кандидат біологічних наук.

Напрям науки — екологія, біоіндикація.

ВЕЛЕСЬ Олександр Анатолійович — заступник директора 

з наукової роботи, старший науковий спiвробiтник Го-

ловної астрономiчної обсерваторiї Нацiональної академiї 

наук України, кандидат фiзико-математичних наук.

Напрям науки — фізика атмосфери Землі, моделю-

вання спектрів атмосфери, аналіз молекулярних спек-

трів, комп’ютерна обробка спостережень, високопро-

дуктивні паралельні обчислення на кластерах, GRID- і 

GPGPU-обчислення.

ВОЛЬВАЧ Олександр Євгенович — заступник директора 

з наукової роботи НДІ «Кримська астрофізична обсер-

ваторія», доктор фізико-математичних наук, cтарший 

науковий співробітник, почесний працівник космічної 

галузі України, лауреат премії НАН України ім. Є. П. Фе-

дорова. 

Напрям науки — позагалактична астрономія, радіо-

астрономія, РНДБ. 

ГЕРАСИМОВ Юрій Михайлович — головний інженер 

відділу Радіоастрономічного інституту Національної ака -

демії наук України.

Напрям науки — радіоастрономія.

ГОЛУБНИЧИЙ Петро Іванович — завідувач кафедри 

фізики Східноукраїнського національного університету 

ім. Володимира Даля, доктор фізико-математичних 

наук, професор, член Американського і Європейського 

фізичних товариств, дійсний член Інженерної академії 

України та Міжнародної академії інформатизації.

Напрям науки — ядерна фізика і космофізика, фізика 

високих густин енергії.

ЖУК Ігор Теодорович — старший науковий співробіт-

ник лабораторії астрофізики Інституту космічних до-

сліджень Національної академії наук України та Націо-

нального космічного агентства України, кандидат фі зи-

ко-математичних наук.

Напрям науки — астрофізика.

ЗЄЛИК Ярема Iгорович — провiдний науковий спiв ро-

бiт ник Iнституту космiчних дослiджень Нацiо наль ної 

ака демiї наук України та Нацiонального космiчного 

агентства України, доктор технiчних наук.

Напрямок науки — теорiя та процеси управлiння, 

системний аналiз, оброблення сигналiв, сонячно-земна 

фiзика.

КАРДАШЕВ Микола Семенович — керівник Астрокос-

мічного центру Установи Російської академії наук Фі-

зичного інституту ім. П. М. Лебедєва, академік РАН. 

Напрям науки — радіоастрономія, РНДБ.

КАТКОВСЬКИЙ Леонід Володимирович — головний на-

уковий співробітник, професор. 

Напрям науки — теорія переносу випромінювання, 

методи дистанційної спектрофотометрії та планування 

експериментів.

КИФОРЕНКО Світлана Іванівна — провідний науко-

вий співробітник Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій і систем Нацiональної 

академії наук і Міністерства освіти і науки України, док-

тор біологічних наук.

Напрям науки — біокібернетика, токсикологія, ток-

сикометрія, регулювання біохімічних процесів.

КОЛОС Людмила Миколаївна — науковий співробітник Ін-

ституту космічних досліджень Національної академії наук 

України і Національного космічного агентства України.

Напрям науки — системний аналіз, обробка даних 

дистанційного зондування Землі.

КРИВОДУБСЬКИЙ Валерій Никифорович — старший 

науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Ки-

ївського національного університету імені Тараса Шев-

ченка, доктор фізико-математичних наук. 

Напрям науки — геліофізика, сонячна активність та 

сонячна магнітогідродинаміка. 
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КРОТ Юрій Олександрович — молодший науковий спів-

робітник відділу аерокосмічних досліджень Інституту 

прикладних фізичних проблем ім. А. Н. Севченка Біло-

руського державного університету (Мінськ), магістр фі-

зико-математичних наук.

Напрям науки — проектування оптоелектронних систем.

КУЗНЕЦОВ Володимир Дмитрович — директор Устано-

ви Російської академії наук «Інститут земного магнетиз-

му, іоносфери і поширення радіохвиль ім. М. В. Пуш-

кова РАН», доктор фізико-математичних наук, дійсний 

член Міжнародної академії астронавтики, лауреат Пре-

мії Уряду Російської Федерації.

Напрям науки — космічна і сонячна фізика.

КУССУЛЬ Наталія Миколаївна — завідувач відділу кос-

мічних інформаційних технологій та систем Інституту 

космічних досліджень Національної академії наук Укра-

їни і Національного космічного агентства України, док-

тор технічних наук, професор. 

Напрям науки — інтелектуальні обчислення, методи 

обробки супутникових даних, розподілені системи, Grid-

технології, Sensor Web, дистанційне зондування Землі.

ЛАРІОНОВ Микола Григорович — заступник керівника 

Астрокосмічного центру Установи Російської академії 

наук Фізичного інституту ім. П. М. Лебедєва, доктор фі-

зи ко-математичних наук. 

Напрям науки — астрофізика, радіоастрономія.

ЛЕОНТЬЄВ Антон Юрійович — провідний інженер ла-

бораторії супутникових досліджень ближнього космосу 

Інституту космічних досліджень Національної академії 

наук України та Національного космічного агентства 

України, аспірант.

Напрям науки — фізика іоносфери.

ЛІЗУНОВ Георгій В’ячеславович — завідувач лабораторії 

супутникових досліджень ближнього космосу Інституту 

космічних досліджень Національної академії наук Укра-

їни та Національного космічного агентства України, 

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий 

співробітник, лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки. 

Напрям науки — фізика іоносфери.

ЛОГІНОВ Олексій Олексійович — старший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Національ-

ної академії наук України та Національного космічного 

агентства України, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — геліофізика, геофізика, математичне 

моделювання.

МАСЛОВА Наталія Василівна — молодший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Національ-

ної академії наук України та Національного космічного 

агентства України.

Напрям науки — фізика ближнього космосу, сонячно-

земна фізика.

МИКУЛЬСЬКА Ірина Олександрівна — старший науко-

вий співробітник Міжнародного науково-навчального 

центру інформаційних технологій і систем Нацiональної 

академії наук і Міністерства освіти і науки України, кан-

дидат біологічних наук.

Напрям науки — біокібернетика, токсикологія, ток-

сикометрія.

МІРОШНИЧЕНКО Леонтій Іванович — завідувач Сек-

тору геліоекологічних зв'язків відділу фізики сонячно-

земних зв'язків Установи Російської академії наук «Ін-

ститут земного магнетизму, іоносфери і поширення 

радіохвиль ім. М. В. Пушкова РАН», доктор фізико-ма-

те матичних наук.

Напрям науки — фізика сонячно-земних зв'язків (со-

нячні спалахи, прискорення частинок, сонячні косміч-

ні промені, радіаційна небезпека і геофізичні ефекти 

СКП).

НАБІВАЧ Володимир Євгенович — старший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України та Національного косміч-

ного агентства України, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — системний аналіз, ідентифікація, 

математичне моделювання, оптимізація, космічне при-

ладобудування.

ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович — провід-

ний науковий співробітник Інституту кібернетики 

ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України, 

доктор технічних наук. 

Напрям науки — реконфігуровні обчислювальні сис-

теми, проектування цифрових пристроїв, проблемно-

орієнтовані системи, математичне моделювання.

ПАРНОВСЬКИЙ Олексій Сергійович — завідувач ла-

бораторії астрофізики Інституту космічних досліджень 

Національної академії наук України та Національного 

космічного агентства України, кандидат фізико-ма те ма-

тичних наук, старший науковий співробітник. 

Напрям науки — сонячно-земна фізика, астрофізика, 

фізична кібернетика.

ПОЛОНСЬКА Анна Юріївна — студентка Національного 

авіаційного університету.

Напрям науки — прикладна фізика, космічна погода.

РЕШЕТНЯК Денис Вадимович — старший науковий 

спiвробiтник кафедри фізики Східноукраїнського наці-

онального університету ім. Володимира Даля.

Напрям науки — кінетика перехідних процесів у не-

лінійних середовищах.

РОГОВЕЦЬ Анна Володимирівна — науковий співробіт-

ник відділу аерокосмічних досліджень Інституту при-

кладних фізичних проблем ім. А. Н. Севченка Білорусь-

кого державного університету (Мінськ).

Напрям науки — обробка відеоспектральних даних 

систем ДЗЗ.
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РУЖИН Юрий Яковлевич — заступник директора Уста-

нови Російської академії наук «Інститут земного магне-

тизму, іоносфери і поширення радіохвиль ім. М. В. Пуш-

кова РАН», завідувач лабораторії активних експеримен-

тів у космосі, професор, доктор фізико-математичних 

наук, лауреат Державної премії Росії.

Напрям науки — фізика плазми навколоземного кос-

мічного простору.

САЛЬНІКОВ Микола Миколайович — старший науко-

вий співробітник Інституту космічних досліджень На-

ціональної академії наук України та Національного кос-

мічного агентства України, кандидат технічних наук.

Напрям науки – сонячно-земні зв’язки, геліофізика, 

математичне моделювання.

СЕМЕНІВ Олег Володимирович — молодший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України та Національного косміч-

ного агентства України. 

Напрям науки — ідентифікація, системний аналіз, 

оптимізація, дистанційне зондування.

СИНЕЛЬНИКОВ В'ячеслав Михайлович — завідувач ла-

бораторії фізики приземної плазми Установи Російської 

академії наук «Інститут земного магнетизму, іоносфери і 

поширення радіохвиль ім. М. В. Пушкова РАН», доктор 

фізико-математичних наук.

Напрям науки — фізика плазми навколоземного кос-

мічного простору.

СКАКУН Сергій Васильович — старший науковий спів-

робітник Інституту космічних досліджень Національ-

ної академії наук України і Національного космічного 

агентства України, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — інтелектуальні методи обробки да-

них, дистанційне зондування Землі, Sensor Web.

СУМАРУК Юрій Петрович — спiвробiтник Iнституту 

гео фi зи ки iм. С. I. Субботiна Нацiональної академiї наук 

України.

Напрям науки — геомагнетизм.

ФЕДОРОВ Олег Павлович — директор, завідувач від-

ділу наук про мікрогравітацію Інституту космічних до-

сліджень Національної академії наук України і Націо-

нального космічного агентства України, доктор фізико-

математичних наук.

Напрям науки — космічне матеріалознавство, косміч-

на політика.

ФІЛОНЕНКО Анатолій Дмитрович — професор кафедри 

фізики Східноукраїнського національного університету 

ім. Володимира Даля, доктор фізико-математичних наук.

Напрям науки — фізика високих густин енергії.

ХВАЛЄЙ Сергій Володимирович — старший науковий 

співробітник відділу аерокосмічних досліджень Інститу-

ту прикладних фізичних проблем ім. А. Н. Севченка Бі-

лоруського державного університету (Мінськ), кандидат 

фізико-математичних наук.

Напрям науки — розробка оптоелектронних систем і 

планування експериментів.

ХОМИЦЕВИЧ Андрій Доріанович — молодший науко-

вий співробітник відділу аерокосмічних досліджень Ін-

ституту прикладних фізичних проблем ім. А. Н. Севчен-

ка Білоруського державного університету (Мінськ).

Напрям науки — проектування оптоелектронних систем.

ХОРОШУН Ганна Миколаївна — доцент кафедри фізики 

Східноукраїнського національного університету ім. Воло-

димира Даля. 

Напрям науки — хвильові процеси, сингулярна оптика.

ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович — головний науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України та Національного косміч-

ного агентства України, доктор фізико-математичних 

наук, професор.

Напрям науки — фізика ближнього космосу.

ШАВРIНА Ангелiна Василiвна — старший науковий спiв-

робiтник Головної астрономiчної обсерваторiї На цiо-

нальної академiї наук України, кандидат фiзико-ма те-

матичних наук.

Напрям науки — фізика зоряних атмосфер, моделю-

вання молекулярних спектрів зірок пізніх спектральних 

класів і земної атмосфери.

ШЕВЧЕНКО Володимир Миколайович — старший на-

уковий спів робітник відділу керування динамічними 

системами Інституту космічних досліджень Національ-

ної академії наук України та Національного космічного 

агентства України, кандидат технічних наук.

Напрям науки — теорія керування, фізична кібернетика.

ШЕЛЕСТОВ Андрій Юрійович — старший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України і Національного косміч-

ного агентства України, доктор технічних наук. 

Напрям науки — інтелектуальні обчислення, моделю-

вання та розробка розподілених систем, Grid-технології, 

Sensor Web. 

ШЕМIНОВА Валентина Андрiївна — провідний науко-

вий спiвробiтник Головної астрономiчної обсерваторiї 

Нацiональної академiї наук України, доктор фiзико-

математичних наук.

Напрям науки — фізика атмосфер Сонця і зірок, діа-

гностика процесів у атмосфері, моделювання фотосфер-

них шарів Сонця.

ЯЦЕНКО Віталій Олексійович — завідувач відділу Інсти-

туту космічних досліджень Національної академії наук 

України та Національного космічного агентства Украї-

ни, доктор технічних наук. 

Напрям науки — білінійні динамічні системи, оптимі-

зація, синергетика, інтелектуальні сенсори, дистанційне 

зондування, космічне приладобудування. 


