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НАШІ АВТОРИ

БЕСПАЛОВА Анна Вадимівна — аспірант Інституту кос-

мічних досліджень Національної академії наук України 

та Державного космічного агентства України.

Напрям науки — фізика магнітосфери, іоносфери, 

космічна погода, супутникові вимірювання та хвильові 

процеси в навколоземному просторі. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА Анна Дмитрівна — науковий спів-

робітник Головної астрономiчної обсерваторiї Нацiо-

наль ної академії наук України, кандидат фізико-ма те-

матич них наук.

Напрям науки — теоретичні дослідження плазмових 

явищ в іоносфері та магнітосфері Землі, в сонячному ві-

трі та атмосфері Сонця.

ВОЛОВИК Дмитро Володимирович — провiдний iнже-

нер Головної астрономiчної обсерваторiї Нацiональної 

академії наук України.

Напрям науки — розробка електронної i мiкропроце-

сор ної апаратури, програмування.

ГЕРАСИМЕНКО Світлана Володимирівна — науко-

вий співробітник 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.

ДРОБНИЙ Дмитро Михайлович — аспірант Інституту 

сорбції і проблем ендоекології Національної академії 

наук України.

Напрям науки — пориста структура нанорозмірних 

вуглецевих матеріалів, методи виготовлення електродів 

та електрохімічні властивості електродних матеріалів для 

використання в суперконденсаторах. 

ЗЕЛІНСЬКИЙ Сергій Олександрович — науковий 

співробітник Інституту сорбції і проблем ендоекології 

Національної академії наук України, кандидат фізико-

математичних наук. 

Напрям науки — термодинаміка рідкого середовища, 

дослідження суперконденсаторів. 

КИСЛЮК Віталій Степанович — головний науковий 

співробітник відділу Головної астрономічної обсервато-

рії Національної академії наук України, доктор фізико-

математичних наук, професор, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки.

Напрям науки — астрометрія, селенодезія і динаміка 

Місяця.

КЛЕЩОНОК Валерій Володимирович — науковий спів-

робітник Астрономічної обсерваторії Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

фізико-математичних наук. 

Напрям науки — фізика навколоземного космічного 

простору та фізика атмосфери. 

КЛИМЕНКО Юрій Олександрович — старший науко-

вий співробітник Інституту космічних досліджень На-

ціональної академії наук України та Державного косміч-

ного агентства України, кандидат фізико-математичних 

наук. 

Напрям науки — теоретична фізика та фізика твер-

дого стану, молекулярна електроніка, сенсорика, елек-

тричні властивості наноструктур та полімерів, космічне 

приладобудування.

КРИШТАЛЬ Олександр Нектарійович — завідувач від-

ділу Головної астрономiчної обсерваторiї Нацiональної 

академії наук України, доктор фізико-математичних 

наук.

Напрям науки — астрофізика, фізика Сонця, фізика 

плазми.

КУЗЬКОВ Володимир Павлович — старший науко-

вий спiвробiтник Головної астрономiчної обсерваторiї 

Нацiональної академiї наук України, кандидат технiчних 

наук.

Напрям науки — прилади i дослiдження в IЧ-дiа па-

зонi, системи лазерного зв'язку, вплив атмосфери на 

розповсюдження лазерного випромiнювання. 

КУЗЬКОВ Сергiй Володимирович — iнженер лабораторiї 

Головної астрономiчної обсерваторiї Нацiональної ака-

демії наук України.
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Напрям науки — моделювання систем наведення i су-

проводження космiчних об'єктiв; наземно-космiчнi сис-

теми лазерного зв'язку, волоконно-оптичнi та вiдкритi 

оптичнi системи зв'язку, прикладна електронiка.

МАЛЄТІН Юрій Андрійович — завідувач відділу Інсти-

туту сорбції і проблем ендоекології Національної акаде-

мії наук України, доктор хімічних наук. Член Королів-

ського хімічного товариства Великобританії. 

Напрям науки — фізична хімія, наноматеріали, іоніс-

тори, технології суперконденсаторів, електролітів.

НЕЙМАШ Володимир Борисович — завідувач лабора-

торії Інституту фізики Національної академії наук Укра-

їни, доктор фізико-математичних наук.

Напрям науки — вплив високоенергетичної радіації на 

фізичні властивості твердого тіла; термічно та радіаційно 

індуковані процеси трансформації станів домішок і влас-

них дефектів у напівпровідниках і металах; формування 

нанорозмірних об’єктів у плівках аморфних матеріалів. 

ПОВАРЧУК Василь Юрійович – науковий співробіт-

ник Інституту фізики НАН України, кандидат фізико-

математичних наук. 

Напрям науки – вплив іонізаційної радіації на влас-

тивості матеріалів, конструкцій і систем.

ПОРОШИН Володимир Миколайович — завідувач від-

ділу Інституту фізики Національної академії наук Украї-

ни, доктор фізико-математичних наук.

Напрям науки — фізика напівпровідників, нанофі-

зика, оптичні та електричні явища, пов’язані з нерівно-

важними носіями заряду в органічних та неорганічних 

сполуках, наноструктурах.

ПРУЦКО Юлія В’ячеславівна — провідний інженер Ін-

ституту космічних досліджень Національної академії наук 

України та Державного космічного агентства України. 

Напрям науки — моделювання роботи перспективних 

космічних пристроїв.

ПУХА Сергiй Петрович — завідувач лабораторії СКБ 

«Шторм» Національного технічного університету Украї-

ни «Київський політехнічний інститут».

Напрям науки — розробка електронної апаратури 

системи наведення та супроводження.

СЕМЕНІВ Олег Володимирович — старший науковий 

співробітник Інституту космічних досліджень Націо-

нальної академії наук України та Державного космічно-

го агентства України, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — системний аналіз, оптимізація, дис-

танційне зондування, математичне моделювання, про-

гнозування, ідентифікація, розпізнавання образів, об-

робка даних, космічне приладобудування.

СОДНIК Зоран — провідний спеціаліст Європейського 

центру науково-технологiчних досліджень (ESTEC) Єв-

ропейського космiчного агентства.

Напрям науки — наземно-космiчнi системи лазерно-

го зв'язку.

СОКОЛОВСЬКА Анна Василівна — провiдний iнженер 

Державної установи «Науковий центр аерокосмічних до-

сліджень Землі Інституту геологічних наук Національної 

академії наук України».

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

СТРИЖАКОВА Наталя Григорівна — старший науковий 

співробітник Інституту сорбції і проблем ендоекології 

Національної академії наук України, кандидат хімічних 

наук. 

Напрям науки — дослідження електрохімічних влас-

тивостей вугільних електродних матеріалів і апротонних 

електролітів, інтелектуальна власність, технологія су-

перконденсаторів. 

СУХАНОВ Костянтин Юрійович — старший науковий 

співробітник Державної установи «Науковий центр ае-

рокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України», кандидат 

технiчних наук.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

ТИЧИНА Сергій Олександрович — аспірант Інституту 

сорбції і проблем ендоекології Національної академії 

наук України. 

Напрям науки — електрохімічні властивості електро-

дних матеріалів та електролітів, дослідження пористої 

структури активованих вуглецевих матеріалів, що вико-

ристовуються в суперконденсаторній промисловості.

ФЕДОРЕНКО Алла Костянтинівна — старший науко-

вий співробітник Інституту космічних досліджень На-

ціональної академії наук України та Державного косміч-

ного агентства України, кандидат фізико-математичних 

наук. 

Напрям науки — фізика верхньої атмосфери та іоно-

сфери. 

ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр Дмитрович — завідувач 

відділу Державної установи «Науковий центр аерокос-

мічних досліджень Землі Інституту геологічних наук На-

ціональної академії наук України», член-кореспондент 

НАН України.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.


