НАШІ АВТОРИ

АРТЕМЕНКО Ігор Геннадійович — інженер І категорії
Державної установи «Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Напрям науки — кліматологія, моделювання, аналіз
ризиків, дистанційне дослідження Землі.

ДУДНИК Олексій Володимирович — завідувач відділу
космічних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика космічних променів, сонячноземні зв’язки, космічне приладобудування.

БІЛОУС Юлія Геннадіївна — молодший науковий співробітник Державної установи «Науковий центр аерокосмічних до сліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Напрям науки — геоекологія, дослідження процесів
енергомасообміну в геосистемах, моделювання та аналіз
ризиків.

ІЩЕНКО Марина Вікторівна — інженер першої категорії Головної астрономічної обсерваторії Національної
академії наук України.
Напрям науки — обробка ГНСС-спостережень.

ВАВИЛОВА Ірина Борисівна — завідувачка лабораторії
Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, учений секретар Ради з космічних
досліджень Нацiональної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — астрофізика, історія науки.
ВАВІЛОВ Сергій Сергійович — інженер Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, провідний спеціаліст Наукового центру Малої академії наук.
Напрям науки — популяризація наукових досліджень.
ДЕДЕНОК Віктор Петрович — провідний науковий
співробітник Харківського університету Повітряних
Сил, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор
технічних наук, професор.
Напрям науки — адаптивна обробка інформації в
складних системах.
ДУГІН Станіслав Сергійович — головний приладист
Державної установи «Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Напрям науки — дистанційне зондування Землі та обробка даних наземної спектрометрії.
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КОЗАК Людмила Володимирівна — доцент кафедри
астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Область наукових інтересів — процеси в навколоземному космічному просторі
КОЗИРЄВ Євген Сергійович — молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту «Миколаївська
астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — навколоземна астрономія.
КОПАЧЕВСЬКИЙ Іван Михайлович — провідний інженер 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.
КОРДЮМ Єлизавета Львівна — завідувач відділу Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України, доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України.
Напрям науки — експериментальна біологія.
КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович — заступник директора, завідувач відділу електромагнітних досліджень Львівського центру Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного
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агентства України, доктор технічних наук, Заслужений
діяч науки й техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, член редакційної колегії
журналу «Космічна наука і технологія».
Напрям науки — апаратура та методика дослідження
електромагнітних полів і струмів у космічній плазмі.

ПИЛИПЕНКО Сергій Григорович — аспірант кафедри
астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — процеси в навколоземному космічному просторі

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

ПРЄТО Мануел — доцент кафедри комп’ютерної інженерії політехнічного факультету Університету міста Алкала де Енарес (Іспанія), учасник національних і
міжнародних космічних дослідницьких проектів SOHO,
PHOTON, FUEGO 2, NANOSAT і MICROSAT в частині
розробки апаратних засобів і програмного забезпечення. Менеджер експерименту з приладом EPD місії ЄКА
«Solar Orbiter».
Напрям науки — космічне приладобудування, комп’ютерні архітектури і вбудовані системи.

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.

САНЧЕЗ Себастіан — доцент кафедри комп’ютерної
інженерії політехнічного факультету Університету міста
Алкала де Енарес (Іспанія), доктор філософії за напрямом «Телекомунікаційні технології»; учасник національних і міжнародних космічних дослідницьких проектів SOHO, PHOTON, FUEGO 2, NANOSAT, «Exomars»,
MICROSAT і «Solar Orbiter» в частині розробки апаратних засобів і програмного забезпечення.
Напрям науки — космічне приладобудування, вбудовані системи реального часу, мобільні роботи.

КУЛІЧЕНКО Микола Олександрович — науковий співробітник Науково-дослідного інституту «Миколаївська
астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — навколоземна астрономія.
КУРБАТОВ Євген Володимирович — інженер першої
категорії Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна.
Напрям науки — розробка, виготовлення та тестування вузлів супутникових приладів для реєстрації зарядженої радіації високої енергії.
ЛУКЕНЮК Адольф Антонович — заступник директора
Львівського центру Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, кандидат технічних наук.
Напрям науки — апаратура та методика дослідження
електромагнітних полів і струмів у космічній плазмі.
МІЩИШИНА Ірина Гнатівна — молодший науковий
співробітник кафедри астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — астрономія та астрофізика.
ПАРРА Пабло — старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії політехнічного факультету Університету міста Алкала де Енарес (Іспанія), учасник реалізації
космічних програм NANOSAT, MICROSAT, «Exomars»
і «Solar Orbiter».
Напрям науки — розробка компонентного і модельного інженерного програмного забезпечення, вбудованих систем реального часу.
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СИБІРЯКОВА Євгенія Сергіївна — молодший науковий
співробітник Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія», кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — навколоземна астрономія.
СОЛОВЙОВ Дмитро Маркович — науковий співробітник Морського гідрофізичного інституту Національної
академії наук України.
Напрям науки — морська гідрофізика та гідроекологія, обробка та дешифрування даних ДЗЗ.
ТИТОВ Кирило Германович — студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Напрям науки — створення програмного забезпечення для мікропроцесорів і ПЛІС з метою ідентифікації
сортів і енергій заряджених частинок високих енергій в
режимі реального часу.
ТІМАКОВА Таїса Гаврилівна — провідний інженер Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Напрям науки — проектування, розробка конструкторської документації механічних деталей і модулів,
електронних друкованих плат супутникових приладів.
ТКАЧЕНКО Андрій Олексійович — начальник науководослідної лабораторії наукового центру Харківського
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університету Повітряних Сил, кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник.
Напрям науки — системи супутникової навігації, обробка ГНСС-спостережень.
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.
ХИЖНЯК Володимир Віталійович — начальник науководослідного центру проблем авіації та авіаційного пошуку
і рятування Українського науково-дослідного інституту
цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій
України, кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник.
Напрям науки — моніторинг небезпечних природних
та техногенних явищ.
ШЕВЧЕНКО Галина Валеріївна — старший науковий
співробітник Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України, кандидат біологічних
наук.
Напрям науки — експериментальна біологія.
ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу
механiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної
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механiки Нацiональної академiї наук України та Державного 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.
ШУЛЬГА Олександр Васильович — заступник директора з наукових питань, завідувач лабораторії Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна
обсерваторія», кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник.
Напрям науки — навколоземна астрономія.
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.
ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА Любов Миколаївна — докторант
кафедри Вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії
Національного університету «Львівська політехніка»,
кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — глобальні навігаційні супутникові
системи.
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