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НАШІ АВТОРИ

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Вадим Якимович — завідувач відділу 

клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Бо-

гомольця Нацiональної академії наук України, доктор 

медичних наук, професор, лауреат премії ім. О. О. Бого-

мольця НАН України, заслужений діяч науки і техніки 

України, лауреат державної премії України, кавалер 

ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, винахідник 

року НАН України, віце-президент Міжнародної Ака-

демії проблем гіпоксії. Автор 460 наукових статей, 10 

монографій, 46 патентів і винаходів, 6 методичних реко-

мендацій МОЗ України. Куратор проблеми «Космічна 

медицина» Державного космічного агентства України.

Напрям науки — клінічна патофізіологія.

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Станіслав Павлович — старший науко-

вий співробітник відділу загальної фізіології Інституту 

фізіології імені Петра Богача Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних 

наук, старший науковий співробітник. 

Напрям науки — ліпідний обмін у тканинах організму.

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.

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.

ДОНЕЦЬ Володимир Володимирович — голова правління 

Корпорації «Науково-виробниче об'єднання «Арсенал», 

Київ, кандидат технічних наук. Державний повіритель 

спектрофотометричної апаратури.

Напрям науки — спектрометрія, гіперспектрометрія, 

аерокосмічні мульти- і гіперспектральні системи, підсу-

путникова валідація.

ЗАМОРСЬКА Тетяна Михайлівна — аспірант відділу клі-

нічної патофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Бого-

мольця Нацiональної академії наук України. 

Напрям науки — мінеральний обмін та метаболічні 

зміни в кістковій тканині.

КАНЕВСЬКИЙ Леонід Броніславович – ад’юнкт науко-

во-організаційного відділення Житомирського військо-

вого інституту імені С. П. Корольова Національного 

авіаційного університету.

Напрям науки – наземні засоби космічної інфра-

структури України.

КОВБАСЮК Сергій Валентинович – провідний науко-

вий співробітник наукового центру Житомирського вій-

ськового інституту імені С. П. Корольова Національного 

авіаційного університету, кандидат технічних наук, стар-

ший науковий співробітник.

Напрям науки – наземні засоби космічної інфра-

структури України

КОЗАК Павло Миколайович — науковий співробітник 

Астрономічної обсерваторії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-

математичних наук. 

Напрям науки — фізика метеорних явищ. 

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.

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.

КРУЧИНЕНКО Віталій Григорович — провідний науко-

вий співробітник Астрономічної обсерваторії Київсько-

го національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор фізико-математичних наук, професор. 

Напрям науки — фізика метеорних явищ. 

ЛЕВЧИК Олена Іванівна — вчений секретар Центру ае-

рокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України, кандидат біо-

логічних наук.

Напрям науки — біологія.

ЛІТОВКА Ірина Георгіївна — провідний науковий спів-

робітник відділу клінічної патофізіології Інституту фізі-

ології ім. О. О. Богомольця Нацiональної академії наук 

України, доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник. Автор 124 наукових робіт і монографії.



Наші автори

Напрям науки — мінеральний обмін та метаболічні 

зміни в кістковій тканині.

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович — директор Центру аерокос-

мічних досліджень Землі Інституту геологічних наук На-

ціональної академії наук України, член-кореспондент 

НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, ла-

уреат Державних премій України, член-кореспондент 

Міжнародної академії астронавтики.

Напрям науки — гідрогеологія, дистанційне зонду-

вання земної поверхні.

МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конст-

руктор-начальник КБ 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.

МУРАВСЬКИЙ Леонід Ігорович — завiдувач вiддiлу 

оп тико-електронних інформаційних систем Фізико-

механічного інституту ім. Г. В. Карпенка Нацiональної 

академiї наук України, доктор технiчних наук, старший 

науковий співробітник, нагороджений Грамотою Верхо-

вної Ради України.

Напрям науки — оптична і оптико-цифрова обробка 

інформації, розпізнавання образів, інтерферометрія і 

спекл-інтерферометрія поверхні, екологічно орієнтовані 

геоінформаційні системи, аерокосмічні методи і засоби 

екологічного моніторингу. 

ПИСЬМЕННИЙ Микола Iванович — науковий спiв-

ро бiтник Iнституту технiчної механiки Нацiональної 

академiї наук України та Державного космiчного агент-

ства України.

Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.

ПОПОВ Михайло Олексійович — заступник директора з 

наукової роботи Наукового центру аерокосмічних дослі-

джень Інституту геологічних наук Нацiональної академiї 

наук України, доктор технічних наук, професор, заслу-

жений діяч науки і техніки України, лауреат Державної 

премії України. 

Напрям науки — аерокосмічні системи дистанційних 

досліджень Землі.

РОЖИЛО Олександр Олександрович — провідний інже-

нер Астрономічної обсерваторії Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка. 

Напрям науки — фізика метеорних явищ. 

СМІЛА Тетяна Григорівна — науковий співробітник Ін-

ституту технічної механіки Національної академії наук 

України і Державного космічного агентства України. 

Напрям науки — динаміка розрідженого газу.

СУМАРУК Петро Васильович — старший науковий спiв-

робiтник Iнституту геофiзики iм. С. I. Субботiна На цiо-

нальної академiї наук України, кандидат фiзико-ма те-

матичних наук.

Напрям науки — геомагнетизм.

СУМАРУК Тарас Петрович — молодший науковий спiв-

робiтник Iнституту геофiзики iм. С. I. Субботiна На цiо-

нальної академiї наук України.

Напрям науки — геомагнетизм.

СУМАРУК Юрій Петрович — спiвробiтник Iнституту 

геофiзики iм. С. I. Субботiна Нацiональної академiї наук 

України.

Напрям науки — геомагнетизм.

ТАРАНУХА Юрій Григорович — науковий співробітник 

Астрономічної обсерваторії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-

математичних наук.

Напрям науки — фізика метеорних явищ. 

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 — член-ко -

респондент Нацiональної академiї наук України, за ві-

дувач відділу системного аналізу державної установи 

«Нау  ковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інс-

титуту геологічних наук Нацiональної академiї наук 

України». 

Напрям науки — гідрофізика, дистанційне дослід-

ження Землі.

ХОРОШИЛОВ Сергій Вікторович — старший науковий 

спiвробiтник Інституту технічної механіки Національної 

академії наук України та Державного космічного агент-

ства України, кандидат технічних наук.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-

хом літальних апаратів.

ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу 

ме ханiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної ме-

ха нiки Нацiональної академiї наук України та Дер жав но-

го космiчного агентства України, доктор технiчних наук, 

професор, лауреат Державної премiї України, лау реат 

премiї Нацiональної академiї наук України iм. М. К. Ян-

геля.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 

апаратiв, фiзика плазми.

ЯНКО Роман Васильович — молодший науковий спів-

робітник відділу клінічної патофізіології Інституту фізі-

ології ім. О. О. Богомольця Нацiональної академії наук 

України, кандидат біологічних наук. 

Напрям науки — обмін речовин у тканинах організму.


