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НАШІ АВТОРИ

АРТЕМЕНКО Ігор Геннадійович — інженер І категорії 
Державної установи «Науковий центр аерокосмічних 
до сліджень Землі Інституту геологічних наук Національ-
ної академії наук України».

Напрям науки — кліматологія, моделювання, аналіз 
ризиків, дистанційне дослідження Землі.

БІЛІНСЬКИЙ Андрій Іванович — молодший науковий 
співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Напрям науки — оптичні спостереження штучних су-
путників Землі, розробка програмного забезпечення для 
проведення астрономічних спостережень.

БЛАГОДИР Ярослав Тимофійович — старший науковий 
співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Напрям науки — оптичні спостереження штучних су-
путників Землі, розробка та вдосконалення апаратурно-
го забезпечення для електрофотометричних та лазерних 
спостережень ШСЗ.

ВОВЧИК Єва Богданівна — старший науковий співро-
бітник Астрономічної обсерваторії Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка, кандидат 
технічних наук. 

Напрям науки — оптичні спостереження штучних су-
путників Землі.

ВОРОБЙОВ Анатолій Іванович — старший науковий 
співробітник Державної установи «Науковий центр аеро-
космічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 
Національної академії наук України», кандидат геолого-
мінералогічних наук.

Напрям науки — геофізика, розробка способів про-
гнозу землетрусів та комплексування супутникової і гео-
лого-геофізичної інформації з метою прогнозування зон 
нафтогазоносності.

ДЕГТЯРЬОВ Олександр Вікторович — Головний конст-
руктор — Генеральний директор Державного підприєм-
ст ва «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Ян-
геля», академік Міжнародної академії астронавтики, 
За служений машинобудівник України, кандидат еконо-
мічних наук, лауреат Державної премії України.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ДУГІН Станіслав Сергійович – головний приладист Де-
ржавної установи «Науковий центр аерокосмічних до-
сліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 
академії наук України».

Напрям науки – дистанційне зондування Землі та об-
робка даних наземної спектрометрії.

ЖОЛОБАК Галина Михайлівна — старший науковий 
співробітник Державної установи «Науковий центр ае-
рокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України», кандидат біо-
логічних наук, доцент.

Напрям науки — фізіологія рослин, ботаніка, дистан-
ційне дослідження Землі.

ЗАХАРОВ Ігор Володимирович — аспірант Інституту кос-
мічних досліджень Національної академії наук України 
та Державного космічного агентства України.

Напрям науки — фізика верхньої атмосфери, хвильові 
процеси в іоносфері.

ІВЧЕНКО Василь Миколайович — завідувач кафедри 
аст рономії та фізики космосу Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-
математичних наук, професор.

Напрям науки — навколоземний космічний простір. 

КАБЛАК Наталія Іванівна — докторант кафедри вищої ге-
одезії та астрономії Національного університету «Львів-
ська політехніка», кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — обробка ГНСС-спостережень.

КЛОКОВ Іван Сергійович — студент кафедри астрономії 
та фізики космосу Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка.

Напрям науки — навколоземний космічний простір. 

КОЗАК Людмила Володимирівна — доцент кафедри 
астрономії та фізики космосу фізичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — навколоземний космічний простір.

КОЗАК Павло Миколайович — науковий співробітник 
Астрономічної обсерваторії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук. 

Напрям науки — фізика метеорних явищ. 



Наші автори

КОСТЮЧЕНКО Юрій Васильович — провідний науко-
вий співробітник Державної установи «Науковий центр 
аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України», кандидат 
фізико-математичних наук. 

Напрям науки — аерокосмічні дослідження Землі, 
надзвичайні ситуації, аналіз ризиків, геофізика.

ЛАПЧУК Віктор Петрович — завідувач навчальної лабо-
раторії кафедри астрономії та фізики космосу Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. 

Напрям науки — навколоземний космічний простір. 

ЛЕВЧИК Олена Іванівна — вчений секретар Державної 
установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень 
Землі Інституту геологічних наук Національної академії 
наук України», кандидат біологічних наук.

Напрям науки — фізіологія рослин, ботаніка, дистан-
ційне дослідження Землі.

ЛУЇ Тоні Тат Їн (Lui Anthony Tat Yin) — професор лабора-
торії прикладної фізики університету Джона Хопкінса, 
Лаурел, Меріленд, США

Напрям науки — навколоземний космічний простір. 

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович — директор Державної уста-
нови «Науковий центр аерокосмічних досліджень Зем-
лі Інституту геологічних наук Національної академії 
наук України», академік НАН України, доктор геолого-
мінералогічних 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.

МОВЧАН Дмитро Михайлович — молодший науковий 
співробітник Державної установи «Науковий центр ае-
рокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України».

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі, 
енергомасообмін в геосистемах, кліматичні зміни.

ОДЗИМЕК Анна — науковий співробітник Лестерського 
університету, Великобританія.

Напрям науки — атмосферна електрика. 

САВІН Сергій Петрович — провідний науковий співро-
бітник Інституту космічних досліджень Російської ака-
демії наук.

Напрям науки — магнітосфера Землі.

САВЧУК Степан Григорович — професор кафедри ви-
щої геодезії та астрономії Національного університету 
«Львівська політехніка», доктор технічних наук. 

Напрям науки — вища геодезія та астрономія.

САХАЦЬКИЙ Олексій Ілліч — завідувач лабораторії 
Державної установи «Науковий центр аерокосмічних 
досліджень Землі Інституту геологічних наук Націо-
нальної академії наук України», доктор геологічних 
наук, лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки.

Напрям науки — гідрогеологія, дослідження процесів 
енергомасообміну в геосистемах методами математич-
ного моделювання, обробка даних космічної зйомки з 
метою вирішення природоохоронних та природоресурс-
них задач.

СИБІРЦЕВА Оксана Миколаївна – молодший науковий 
співробітник Державної установи «Науковий центр 
аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України».

Напрям науки – математичне моделювання та методи 
обробки даних дистанційного зондування Землі.

ШПОРТЮК Зіновія Михайлівна – старший науковий 
співробітник Державної установи «Науковий центр ае-
рокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України», кандидат фі-
зико-математичних наук.

Напрям науки – математичне моделювання процесів 
енергомасообміну в геосистемах, методи обробки даних 
дистанційного зондування Землі.

ЦУПКО Олександр Олександрович — магістр кафедри 
астрономії та фізики космосу фізичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шев-
ченка.

Напрям науки — магнітосфера Землі. 

ФЕДОРЕНКО Алла Костянтинівна — старший науковий 
співробітник Інституту космічних досліджень Націо-
нальної академії наук України та Державного космічно-
го агентства України, кандидат фізико-математичних 
наук. 

Напрям науки — фізика верхньої атмосфери, хвильові 
процеси в іоносфері.


