НАШІ АВТОРИ

АКИМЕНКО Петро Олександрович — директор комітету
аерокосмічних технологій Аерокосмічного товариства
України.
Напрям науки — аерокосмічні системи дистанційного зондування Землі, аналіз надзвичайних ситуацій та
теорія прийняття рішень.
АМАТА Ерманно (Amata, Ermanno) — завідувач відділу
Інституту фізики міжпланетного простору (I.N.A.F.),
Рим, Італія.
Напрям науки — фізика іоносфери та магнітосфери.
ДЕДЕНОК Віктор Петрович — директор Державного
підприємства науково-дослідний і проектний інститут
“Союз”, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.
Напрям науки — адаптивна обробка інформації у
складних системах.
ДЕЙНЕКО Валерій Миколайович — провідний науковий
співробітник наукового центру Харківського університету Повітряних Сил, кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник.
Напрям науки — системи супутникової навігації, обробка ГНСС-спостережень.
КАЗАНЦЕВ Анатолій Михайлович — старший науковий
співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — динаміка і еволюція малих тіл Сонячної системи.

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук Національної академії наук України», кандидат
фізико-математичних наук.
Напрям науки — гідрогеологія, дослідження процесів
енергомасообміну в геосистемах методами математичного моделювання, обробка даних космічної зйомки з
метою вирішення природоохоронних та природоресурсних задач.
КУЛАБУХОВ Анатолій Михайлович — завідувач кафедри
систем автоматизованого управління фізико-технічного
факультету Дніпропетровського Національного університету імені Олеся Гончара, Україна, кандидат технічних
наук, доцент.
Напрям науки — динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів.
ЛЕВИНСЬКИЙ Станіслав — старший науковий співробітник Центру космічних досліджень Польської академії
наук.
Напрям науки — алгоритми обробки та автоматизованої класифікації супутникових зображень.
МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конструктор-начальник конструкторського бюро космічних
апаратів, систем та комплексів Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук, лауреат Державної премії
України.
Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

КОКО Іджіно (Coco, Igino) — науковий співробітник Інституту фізики міжпланетного простору (I.N.A.F.), Рим,
Італія.
Напрям науки — фізика іоносфери та магнітосфери.

МОЗГОВИЙ Дмитро Костянтинович — cтарший викладач факультета фізики, електроніки та комп’ютерних
систем Дніпропетровського Національного університету
імені Олеся Гончара, Україна.
Напрям науки — балістика та керування рухом космічних апаратів, оброблення даних ДЗЗ.

КОПАЧЕВСЬКИЙ Іван Михайлович — інженер І категорії Державної установи «Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Напрям науки — обробка та інтерпретація даних дистанційного зондування Землі, аналіз ризиків пов’язаних
з надзвичайними ситуаціями техногенного характеру.

ОЛЬШЕВСЬКИЙ Олександр Лаврентійович — начальник
відділу антено-фідерних та НВЧ-пристроїв конструкторського бюро космічних апаратів, систем та комплексів Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»
ім. М. К. Янгеля», лауреат Державної премії України.
Напрям науки — антенно-фідерні пристрої та засоби
мікрохвильової техніки.

КОСТЮЧЕНКО Юрій Васильович — провідний науковий співробітник Державної установи «Науковий центр

ПЕТРЕНКО Григорій Васильович — заступник Головного інженера — начальник служби, Державного підпри-
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ємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», лауреат Державної премії України.
Напрям науки — ракетно-космічна техніка.
ПОЛЮШКІНА Тетяна Миколаївна — старший науковий співробітник Інституту сонячно-земної фізики Сибірського відділення Російської академії наук, Іркутськ,
Росія.
Напрям науки — фізика магнітосфери.
ПОПЕЛЬ Валерій Михайлович — заступник начальника
відділу антено-фідерних та НВЧ-пристроїв конструкторського бюро космічних апаратів, систем та комплексів Державного підприємства «Конструкторське бюро
«Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — антенно-фідерні пристрої та засоби
мікрохвильової техніки.
ПОТАПОВ Олександр Сергійович — виконувач обов'язків
заступника директора Інституту сонячно-земної фізики
Сибірського відділення Російської академії наук, Іркутськ, Росія.
Напрям науки — фізика магнітосфери.
РЄЗНІКОВ Юрій В'ячеславович — науковий співробітник наукового центру Харківського університету Повітряних Сил, кандидат технічних наук.
Напрям науки — системи супутникової навігації, обробка ГНСС-спостережень.
РИЖАКОВА Лариса Володимирівна — старший викладач Національного дослідного Іркутського технічного
університету, Іркутськ, Росія.
Напрям науки — фізика магнітосфери.
СОЛОВЙОВ Дмитро Маркович — науковий співробітник Морського гідрофізичного інституту Національної
академії наук України.
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Напрям науки — морська гідрофізика та гідроекологія, обробка та дешифрування даних ДЗЗ.
ТКАЧЕНКО Андрій Олексійович — начальник науководослідної лабораторії наукового центру Харківського
університету Повітряних Сил, кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник.
Напрям науки — системи супутникової навігації, обробка ГНСС-спостережень.
ХОДА Олег Олександрович — старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — глобальні навігаційні супутникові
системи.
ХОРОШИЛОВ Віктор Сергійович — начальник сектору
конструкторського бюро космічних апаратів, систем та
комплексів Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», доктор технічних наук, професор.
Напрям науки — динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів.
ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович — заступник директора Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Національного космічного агентства
України, доктор фізико-математичних наук, професор.
Напрям науки — фізика ближнього космосу.
ЮЩЕНКО Максим Володимирович — провідний інженер Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Напрям науки — географія, картографічна адаптація супутникових знімків, дистанційне дослідження
Землі.
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