НАШІ АВТОРИ

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

ЕФИМЕНКО Микола Володимирович — заступник Головного конструктора з науки НВП ХАРТРОН-ЮКОМ,
доцент Запорізького національного технічного університету, кандидат технічних наук.
Напрям науки — системи керування космічними апаратами.

АТАМАНЕНКО Борис Анатолійович — начальник управління міжнародних зв'язків Державного космічного
агентства України, експерт з конверсії, кандидат фізикоматематичних наук. Дійсний член Академії технологічних та інженерних наук України, почесний професор
Національного університету «Львівська політехніка»,
має 40 наукових праць, в тому числі чотири винаходи.
Напрям науки — контроль за нерозповсюдженням
зброї масового ураження, зміцнення транспарентності
та довіри в космічній діяльності.

КОЗИРЄВ Євген Сергійович — молодший науковий
співробітник Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія», кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — навколоземна астрономія.

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.
ВОВК Василь Семенович — інженер-дослідник Науководослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — навколоземна астрономія.

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

ВОЛОШАНЕНКО Артем Сергійович — студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — географія.

КУЛІЧЕНКО Микола Олександрович — інженердослідник Науково-дослідного інституту «Миколаївська
астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — навколоземна астрономія.

ДЕГТЯРЕВ Олександр Вікторович — Головний конструктор — Генеральний директор Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», академік Міжнародної академії астронавтики,
заслужений машинобудівник України, доктор технічних
наук, лауреат Державної премії України.
Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович — директор Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії
наук України», академік НАН України, доктор геологомінералогічних наук, професор, заслужений діяч науки
і техніки України, лауреат Державних премій України,
член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики.

70

#19_6.indd 70

КОПАЧЕВСЬКИЙ Іван Михайлович — провідний інженер Державної установи «Науковий центр аерокосмічних до сліджень 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.
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Напрям науки — географія, енергомасообмін в геосистемах, дистанційні дослідження природних ресурсів.
МИЛОВАНОВ Юрій Борисович — науковий співробітник кафедри космічної радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Напрям науки — космічна радіофізика, математичне
моделювання.
ПОПАДЮК Любомир Володимирович — студент кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — географія.
РЕДЧИЦЬ Наталія Євгенівна — головний спеціаліст
відділу контролю міжнародних зобов'язань Державного
космічного агентства України, магістр міжнародного публічного права.
Напрям науки — договірно-правова робота, співробітництво з міжнародними організаціями.
СИБІРЯКОВА Євгенія Сергіївна — завідувач сектору
Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія», кандидат фізико-математичних
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.
ФЕДИНА Роман Володимирович — студент Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — географія.
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ФЕДОРЕНКО Володимир Миколайович — науковий
співробітник кафедри космічної радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Напрям науки — космічна радіофізика, дослідження
іоносфери за допомогою штучних супутників Землі.
ЦИМБАЛ Анатолій Михайлович — доцент кафедри
космічної радіофізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат фізико-математичних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі
науки і техніки.
Напрям науки — космічна радіофізика, космічна погода.
ЧОРНОГОР Леонід Феоктистович — професор кафедри космічної радіофізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі
науки і техніки, лауреат Премій Ради Міністрів СРСР.
Напрям науки — космічна радіофізика, космічна фізика, космічна екологія та космічна погода.
ШУЛЬГА Олександр Васильович — заступник директора з наукових питань Науково-дослідного інституту
«Миколаївська астрономічна обсерваторія», кандидат
фізико-математичних наук.
Напрям науки — навколоземна астрономія.
ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА Любов Миколаївна — доцент
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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