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НАШІ АВТОРИ

АГАПІТОВ Олексій Володимирович — 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. 

АПОСТОЛОВ Олександр Анатолійович — молодший 

науковий співробітник Державної установи «Науковий 

центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геоло-

гічних наук Національної академії наук України».

Напрям науки — інформатика та програмування, дис-

танційне дослідження Землі.

ДЕГТЯРЬОВ Олександр Вікторович — Головний конст-

руктор — Генеральний директор Державного підприєм-

ства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Ян-

геля», академік Міжнародної академії астронавтики, 

Заслужений машинобудівник України, кандидат еконо-

мічних наук, лауреат Державної премії України.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ЖОЛОБАК Галина Михайлівна — старший науковий 

співробітник Державної установи «Науковий центр 

аеро космічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України», кандидат біо-

логічних наук, доцент.

Напрям науки — фізіологія рослин, ботаніка, дистан-

ційне дослідження Землі.

ЗАЛІЗОВСЬКИЙ Андрій Владиславович — старший на-

уковий співробітник відділу pадіофізики геокосмосу Ра-

діоастрономічного інституту Національної академії наук 

України, кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — геокосмічні дослідження

ІВЧЕНКО Василь Миколайович — завідувач кафедри 

астрономії та фізики космосу фізичного факультету Ки-

ївського національного університету імені Тараса Шев-

ченка, доктор фізико-математичних наук, професор. 

Напрям науки — навколоземний космічний простір. 

КАЛIНIНА Мирослава Федорівна — аспірант Нацiо-

нального технiчного унiверситету України «Київський 

полiтехнiчний iнститут».

Напрям науки — динамiка механiчних систем носiїв.

КАРАЧУН Володимир Володимирович — завідувач ка-

федри технічної механіки Національного технічного уні-

верситету України «Київський політехнічний інститут», 

доктор технічних наук, професор, академік Аерокосміч-

ної академії України.

Напрям науки — динаміка бортової апаратури носіїв.

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. 

КОЛОСКОВ Олександр Валерійович — старший науко-

вий співробітник відділу pадіофізики геокосмосу Радіо-

астрономічного інституту Національної академії наук 

України, кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — дистанційне зондування геокосмосу. 

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.

МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конст-

руктор — начальник конструкторського бюро космічних 

апаратів, систем та комплексів Державного підприємства 

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

кандидат технічних наук, «Заслужений машинобудів-

ник України», лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МЕЛАНЧЕНКО Олександр  Геннадійович — начальник 

відділу конструкторського бюро космічних апаратів, 

систем та комплексів Державного підприємства «Кон-

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

дат технічних наук.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-

хом літальних апаратів.



Наші автори

МЕЛЬНИК Вікторія Миколаївна — професор Націо-

нального технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут», доктор технічних наук.

Напрям науки — динаміка механічних систем носіїв. 

НАГОРНОВ Володимир Сергійович — провідний ін-

же нер-конструктор конструкторського бюро космічних 

апаратів, систем та комплексів Державного підприємства 

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

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ПАРНОВСЬКИЙ Олексій Сергійович — завідувач лабора-

торії астрофізики Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України та Державного космічного 

агентства України, кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — фізика плазми, астрофізика. 

РАПОПОРТ Юрій Григорович — старший науковий 

співробітник фізичного факультету Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

фізико-математичних наук. 

Напрям науки — хвильові явища в космічній плазмі 

та наноструктурованих метаматеріалах. 

САХАЦЬКИЙ Олексій Ілліч — завідувач лабораторії 

Дер жавної установи «Науковий центр аерокосмічних до-

сліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України», доктор геологічних наук, лауре-

ат 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.

СЕЛІВАНОВ Юрій Олександрович — старший науковий 

співробітник відділу космічної плазми Інституту кос-

мічних досліджень Національної академії наук України 

та Державного космічного агентства України, кандидат 

фізико-математичних наук. 

Напрям науки — теоретична фізика, обчислювальна 

фізика. 

ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович — завідувач відділу 

космічної плазми Інституту космічних досліджень На-

ціональної академії наук України та Державного косміч-

ного агентства України, доктор фізико-математичних 

наук, професор. 

Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика 

плазми. 

ЧЕРЕМНИХ Сергій Олегович — провідний інженер від-

ділу дистанційних методів та перспективних приладів Ін-

ституту космічних досліджень Національної академії наук 

України та Державного космічного агентства України. 

Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика 

плазми. 

ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Мусійович — завідувач відділу 

радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного інститу-

ту Національної академії наук України, доктор фізико-

математичних наук, професор, член-кореспондент На-

ціональної академії наук України. 

Напрям науки — геокосмічні дослідження. 


