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НАШІ АВТОРИ

БАЛАШОВ Віталій Миколайович — провідний кон-

структор Державного підприємства «Конструкторське 

бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

БАСАРАБ Руслан Михайлович — провідний інженер 

Інституту космічних досліджень Національної академії 

наук України і Державного космічного агентства Укра-

їни.

Напрям науки — обробка оптичних та радіолокацій-

них даних дистанційного зондування Землі, обробка да-

них супутника «Січ-2». 

БІЛОУС Юлія Геннадіївна — молодший науковий спів-

робітник Державної установи «Науковий центр аерокос-

мічних до сліджень Землі Інституту геологічних наук На-

ціональної академії наук України».

Напрям науки — геоекологія, дослідження процесів 

енергомасообміну в геосистемах, моделювання та аналіз 

ризиків. 

КОПАЧЕВСЬКИЙ Іван Михайлович — провідний інже-

нер Державної установи «Науковий центр аерокосміч-

них до сліджень Землі Інституту геологічних наук Націо-

нальної академії наук України».

Напрям науки — обробка та інтерпретація даних дис-

танційного зондування Землі, аналіз ризиків пов’язаних 

з надзвичайними ситуаціями техногенного характеру.

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 — гідрогеологія, дослідження процесів 

енергомасообміну в геосистемах методами математич-

ного моделювання, обробка даних космічної зйомки з 

метою вирішення природоохоронних та природоресурс-

них задач.

КРАВЧЕНКО Олексій Миколайович — старший науко-

вий співробітник відділу інформаційних технологій та 

систем Інституту космічних досліджень Національної 

академії наук України і Державного космічного агент-

ства України, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — дистанційне зондування Землі, аси-

міляція даних, високопродуктивні обчислення.

КРИГІН В. М. — співробітник Інституту космічних до-

сліджень Національної академії наук України і Держав-

ного космічного агентства України.

КУЛАБУХОВ Анатолій Михайлович — завідувач кафед ри 

систем автоматизованого управління фізико-технічно го 

факультету Дніпропетровського Національного універ-

ситету імені Олеся Гончара, Україна, кандидат технічних 

наук, доцент.

Напрям науки — динаміка, балістика .та керування 

рухом літальних апаратів.

КУЛАГІН Сергій Миколайович — науковий спiвробiт-

ник вiддiлу механiки iонiзованих середовищ Iнституту 

технiчної механiки Нацiональної академiї наук України 

та Державного космiчного агентства України.

Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.

КУССУЛЬ Наталія Миколаївна — заступник директо-

ра, завідувач відділу, вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України і Державного косміч-

ного агентства України, професор, доктор технічних 

наук, професор кафедри інформаційної безпеки НТУУ 

КПІ, член робочої групи WGISS міжнародного коміте-

ту із супутникових спостережень CEOS, експерт Вищої 

атестаційної комісії України в області інформаційних 

технологій.

Область наукових інтересів — інтелектуальні обчис-

лення, методи обробки супутникових даних, інформа-

ційні технології.

ЛАВРЕНЮК М. С. — співробітник Інституту космічних 

досліджень Національної академії наук України і Дер-

жавного космічного агентства України.

ЛУКЕНЮК Адольф Антонович — заступник директора 

Львівського центру Інституту космічних досліджень На-

ціональної академії наук України та Державного косміч-

ного агентства України, кандидат технічних наук.

Напрям науки — апаратура та методика дослідження 

електромагнітних полів і струмів у космічній плазмі.
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Наші автори

МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конс т-

руктор-начальник конструкторського бюро космічних 

апаратів, систем та комплексів Державного підприємства 

«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», 

кандидат технічних наук, «Заслужений машинобудівник 

України», лауреат Державної премії України в галузі на-

уки і техніки.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МЕЛАНЧЕНКО Олександр Геннадійович — начальник 

відділу конструкторського бюро космічних апаратів, 

си стем та комплексів Державного підприємства «Кон-

структорське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», канди-

дат технічних наук.

Напрям науки — системи і процеси керування.

МОЗГОВИЙ Дмитро Костянтинович — старший ви-

кладач факультету фізики, електроніки та комп’ютерних 

систем Дніпропетровського Національного університету 

імені Олеся Гончара.

Напрям науки — балістика та керування рухом літаль-

них апаратів, оброблення даних ДЗЗ.

ПИСЬМЕННИЙ Микола Iванович — науковий спiв ро-

бiтник Iнституту технiчної механiки Нацiональної ака-

демiї наук України та Державного космiчного агентства 

України.

Напрям науки — механiка рiдини, газу та плазми.

ПОПЕЛЬ Валерій Михайлович — заступник начальника 

відділу антено-фідерних та НВЧ — пристроїв конструк-

торського бюро космічних апаратів, систем та комплек-

сів Державного підприємства «Конструкторське бюро 

«Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — антенно-фідерні пристрої та засоби 

мікрохвильової техніки.

СОЛОВЙОВ Дмитро Маркович — науковий співробіт-

ник Морського гідрофізичного інституту Національної 

академії наук України.

Напрям науки — морська гідрофізика та гідроеколо-

гія, обробка та дешифрування даних ДЗЗ.

СТАНКЕВИЧ Сергій Арсенійович — головний науко-

вий співробітник Державної установи «Науковий центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України», доктор тех-

нічних наук. 

Напрям науки — фізичні засади, методи та задачі дис-

танційного зондування Землі, конструкція та оцінюван-

ня супутникових знімальних систем, тематична обробка 

космічних зображень.

ФЕДОРОВ Олег Павлович — директор Інституту кос-

мічних досліджень Національної академії наук Украї-

ни і Державного космічного агентства України, доктор 

фізико-математичних наук. Заступник головного редак-

тора науково-практичного журналу «Космічна наука і 

технологія».

Напрям науки — космічне матеріалознавство.

ФЕДОТОВ Борис Микитович — професор кафедри роз-

відки Національного університету оборони України, 

кандидат технічних наук. 

Напрям науки — фізичні принципи, методи і струк-

тури аерокосмічних радіолокаційних станцій із синтезу-

ванням апертури надвисокого розрізнення, енергетична 

доступність для контролю випромінювань радіосистем.

ХОДА Олег Олександрович — старший науковий співро-

бітник Головної астрономічної обсерваторії НАН Украї-

ни, кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — глобальні навігаційні супутникові 

системи (ГНСС).

ХОРОШИЛОВ Віктор Сергійович — Начальник роз ра-

хунково-теоретичного сектору конструкторського бюро 

космічних апаратів, систем та комплексів Державно-

го підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 

ім. М.К. Янгеля», доктор технічних наук, професор, «За-

служений діяч науки і техніки України».

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-

хом літальних апаратів

ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу 

механiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної 

механiки Нацiональної академiї наук України та Дер-

жавного космiчного агентства України, доктор технiч-

них наук, професор, лауреат Державної премiї Украї-

ни, лауреат премiї Нацiональної академiї наук України 

iм. М. К. Янгеля.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 

апаратiв, фiзика плазми.

ЮЩЕНКО Максим Володимирович — провідний інже-

нер Державної установи «Науковий центр аерокосміч-

них до сліджень Землі Інституту геологічних наук Націо-

нальної академії наук України».

Напрям науки — географія, картографічна адаптація 

супутникових знімків, дистанційне дослідження Землі.

ЯНЧЕВСЬКИЙ Сергій Леонтійович — начальник гру-

пи аналізу та опрацювання спеціальної інформації Ки-

ївського оперативного центру Національного центру 

управління та випробувань космічних засобів Держав-

ного космічного агентства України, кандидат технічних 

наук.

Напрям науки — аналіз спеціальної інформації.


