НАШІ АВТОРИ

ВОЙЦЕХОВСЬКА Анна Дмитрівна — 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 вітрі 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 вітрі та атмосфері Сонця.
ГОРБУЛІН Володимир Павлович — член Президії Національної академії наук України Відділення інформатики, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України.
Напрям науки — інформаційні технології та стратегічна безпека.
ДОНЕЦЬ Володимир Володимирович — голова правління Корпорації «Науково-виробниче об'єднання «Арсенал», Київ, кандидат технічних наук. Державний повірювач засобів вимірювань — фотометричних приладів.
Напрям науки — спектрометрія, гіперспектрометрія,
аерокосмічні мульти- і гіперспектральні системи, підсупутникова валідація.

Напрям науки — оцінювання та керування за умов
невизначеності, динаміка структурних утворень та магнітних полів на Сонці, аналіз і прогнозування часових
рядів та полів, оцінка ризиків, калібрування сенсорів та
валідація даних спостережень Землі.
КАРАЧУН Володимир Володимирович — завiдувач кафедри технiчної механiки Нацiонального технiчного
унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут», доктор технiчних наук, професор, академiк Аерокосмiчної академiї України.
Напрям науки — динамiка бортової апаратури носiїв.
КРАВЧЕНКО Володимир Олексійович — провідний
інженер-конструктор кафедри астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — фізика навколоземного космічного
простору.
КРИШТАЛЬ Олександр Нектарійович — завідувач відділу фізики космічної плазми Головної астрономiчної
обсерваторiї Нацiональної академії наук України, доктор
фізико-математичних наук.
Напрям науки — астрофізика, фізика Сонця, фізика
плазми.
КУШНАРЬОВ Олександр Павлович — перший заступник Генерального конструктора — Генерального директора ДП «КБ «Південне» із системного проектування.
Напрям науки — системне проектування.

ЄВТУШЕВСЬКИЙ Олександр Михайлович — науковий співробітник кафедри астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Напрям науки — фізика навколоземного космічного
простору.

МАЛОВІЧКО Павло Петрович — старший науковий
співробітник Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика
плазми.

ЗЄЛИК Ярема Ігорович — провідний науковий співробітник Інституту космічних досліджень Національної
академії наук України та Державного космічного агентства України, доктор технічних наук.

МЕЛЬНИК Вiкторiя Миколаївна — професор Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський
полiтехнiчний iнститут», доктор технiчних наук.
Напрям науки — динамiка механiчних систем носiїв.
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Наші автори
МІЛІНЕВСЬКИЙ Геннадій Петрович — завідувач науково-дослідної лабораторії «Фізика космосу» кафедри
астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізикоматематичних наук.
Напрям науки — фізика навколоземного космічного
простору та фізика атмосфери.
МІТІКОВ Юрій Олексійович — завідувач кафедри двигунобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук,
доцент. Лауреат премії Ленінського комсомолу, нагороджений медаллю Виставки досягнень народного господарства.
Напрям науки — розрахунок і проектування систем
передпускового і польотного наддування рухових установок ракет-носіїв.
ПОПОВ Михайло Олексійович — заступник директора
Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної академії наук
України, доктор технічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки.
Напрям науки — методи і системи дистанційного зондування Землі, оброблення та аналіз багатоспектральних
аерокосмічних зображень, геоінформаційні системи.
СЕМЕНІВ Олег Володимирович — науковий співробітник Інституту космічних досліджень Національної ака-
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демії наук України і Державного космічного агентства
України, кандидат технічних наук.
Напрям науки — ідентифікація, системний аналіз,
оптимізація, дистанційне зондування, математичне моделювання та обробка інформації.
СТАНКЕВИЧ Сергій Арсенійович — головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної
академії наук України, доктор технічних наук.
Напрям науки — фізичні засади, методи та задачі дистанційного зондування Землі, конструкція та оцінювання оптико-електронних знімальних систем, тематична
обробка багато- та гіперспектральних аерокосмічних зображень.
ТИХА Майя Віталіївна — студентка Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара.
Напрям науки — розрахунок і проектування систем
передпускового і польотного наддування рухових установок ракет-носіїв.
ШКЛЯР Сергій Володимирович — молодший науковий
співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень
Землі Інституту геологічних наук Національної академії
наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — дослідження в галузі регресійного
аналізу, застосування до моделей радіаційного ризику,
автоматизація обробки результатів спостережень Землі
з космосу.
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