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НАШІ АВТОРИ

АРТЮШЕНКО Михайло Віталійович — старший науко-

вий співробітник відділу системного аналізу державної 

установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Нацiональної академiї 

наук України», кандидат технічних наук.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

АФАНАСЬЄВ Ігор — редактор російського щомісячно-

го науково-популярного журналу «Новости космонав-

тики», автор публікацій про актуальні події, пов’язані з 

освоєнням космічного простору.

БОГОМАЗ Олександр Вікторович — науковий співро-

бітник Інституту іоносфери Національної академії наук 

і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

асистент кафедри радіоелектроніки Національного тех-

нічного університету «Харківський політехнічний інсти-

тут». 

Напрям науки — методи імітації та обробки випадко-

вих сигналів, метод некогерентного розсіяння. 

БОННЕ Роже Моріс — виконавчий директор Міжнарод-

ного інституту космічних досліджень (Берн, Швейцарія).

ДУГІН Станіслав Сергійович — провідний інженер дер-

жавної установи «Науковий центр аерокосмічних дослід-

жень Землі Інституту геологічних наук Нацiональної 

академiї наук України».

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

ЖОЛОБАК Галина Михайлівна — старший науковий 

співробітник державної установи «Науковий центр аеро-

космічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 

Нацiональної академiї наук України», кандидат біологіч-

них наук. 

Напрям науки — біологія, дистанційне дослідження 

Землі.

ЗАКРЖЕВСЬКИЙ Олександр Євгенович — завiдувач 

вiддiлу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка Націо-

нальної академії наук України, доктор технічних наук. 

Напрям науки — динаміка та керування рухом літаль-

них апаратів, теорія оптимального керування, теорія 

систем тіл.

ІЩЕНКО Марина Вікторівна — інженер першої катего-

рії Головної астрономічної обсерваторії Національної 

академії наук України.

Напрям науки — обробка ГНСС-спостережень.

КНИШ Людмила Іванівна — доцент кафедри аерогідро-

механіки і енергомасопереносу механіко-математичного 

факультету Дніпропетровського національного універ-

ситету ім. О. Гончара, кандидат технічних наук.

Напрям науки — нетрадиційна енергетика, сонячні 

енергетичні установки наземного і космічного базуван-

ня, числове моделювання гідродинаміки і теплообміну в 

елементах конструкцій.

КОХАН Світлана Станіславівна — доцент кафедри гео-

інформаційних систем і технологій Національного уні-

верситету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат сільськогосподарських наук.

Напрям науки — аерокосмічні методи досліджень аг-

роресурсів та лісових ресурсів.

КОЧУБЕЙ Галина Сергiївна — науковий спiвробiтник 

вiддiлу механiки iонiзованих середовищ Iнституту 

технiчної механiки Нацiональної академiї наук України 

та Державного космiчного агентства України.

Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.

КУЛАГІН Сергій Миколайович — науковий спiвробiтник 

вiддiлу механiки iонiзованих середовищ Iнституту 

технiчної механiки Нацiональної академiї наук України 

та Державного космiчного агентства України.

Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.

МАРОВ Михайло Якович — завідувач відділу фізики 

планет Інституту прикладної математики Російської 

академії наук (РАН), доктор фізико-математичних наук, 

академік РАН, профессор, лауреат Ленінської премії, 

Державної премії СРСР та премії ім. А. Галабера Між-

народної астронавтичної федерації.

Напрям науки — експериментальна планетна астро-

номія, вивчення структури, динаміки та оптичних харак-

теристик планетних атмосфер.

ПОРУШКЕВИЧ Анатолій Юрійович — аспірант дер-

жавної установи «Науковий центр аерокосмічних до-

сліджень Землі Інституту геологічних наук Нацiональної 

академiї наук України». 

Напрям науки — прикладна математика, дистанційне 

дослідження Землі.

ПУЛЯЄВ Валерій Олександрович — заступник дирек-

тора Інституту іоносфери Національної академії наук і 



Наші автори

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

з наукової роботи, професор кафедри радіоелектроніки 

Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», доктор технічних наук, профе-

сор. 

Напрям науки — методи обробки випадкових сигна-

лів, фізика іоносфери в природно та штучно збуреному 

станах. 

САХАЦЬКИЙ Олексій Ілліч — завідувач лабораторії дер-

жавної установи «Науковий центр аерокосмічних дослі-

джень Землі Інституту геологічних наук Нацiональної 

академiї наук України», доктор геологічних наук.

Напрям науки — геологія, дистанційне дослідження 

Землі.

ТОКМАК Микола Анатолійович — науковий спiвробiтник 

вiддiлу механiки iонiзованих середовищ Iнституту 

технiчної механiки Нацiональної академiї наук України 

та Державного космiчного агентства України.

Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.

ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр Дмитрович — завідувач 

відділу системного аналізу державної установи «Нау-

ковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інститу-

ту геологічних наук Нацiональної академiї наук Укра-

їни», член-ко респондент Нацiональної академiї наук 

України. 

Напрям науки — гідрофізика, дистанційне досліджен-

ня Землі.

ХОДА Олег Олександрович — старший науковий спів-

робітник Головної астрономічної обсерваторії Націо-

нальної академії наук України, кандидат фізико-мате ма-

тичних наук.

Напрям науки — обробка ГНСС-спостережень.

ХОРОШИЛОВ Віктор Сергійович — начальник секто-

ру космічних апаратів, систем та комплексів Держав-

ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 

ім. М. К. Янгеля», доктор технічних наук, професор.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-

хом літальних апаратів.

ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу 

механiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної 

механiки Нацiональної академiї наук України та Дер-

жавного космiчного агентства України, доктор технiчних 

наук, професор, лауреат Державної премiї України, 

лауреат премiї Нацiональної академiї наук України 

iм. М. К. Янгеля.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 

апаратiв, фiзика плазми.

ЯКИМЧУК Владислав Григорович — головний науковий 

співробітник державної установи «Науковий центр аеро-

космічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 

Нацiональної академiї наук України», доктор технічних 

наук.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі, об-

роблення інформації.


