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АПОСТОЛОВ Олександр Анатолійович — молодший науковий співробітник Державної установи «Науковий
центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Напрям науки — методи обробки даних дистанційного зондування Землі з метою дослідження природних
ресурсів.
БАСАРАБ Руслан Михайлович — науковий співробітник
відділу інформаційних технологій та систем Інституту
космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.
Напрям науки — методи попередньої та тематичної
обробки даних дистанційного зондування Землі (оптичних та радіолокаційних), попередня та тематична обробка даних КА ДЗЗ «Січ-2».
БІЛІНСЬКИЙ Андрій Іванович — провідний інженер
відділу практичної астрономії Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету.
Напрям науки — космічні дослідження.
БЛАГОДИР Ярослав Тимофійович — керівник відділу практичної астрономії Астрономічної обсерваторії
Львівського національного університету.
Напрям науки — космічні дослідження.
БОВЧАЛЮК Андрій Павлович — науковий співробітник
Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України.
Напрям науки — фізика навколоземного космічного
простору та фізика атмосфери.
БРАЖЕНКО Анатолій Іванович — старший науковий
співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії,
кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — низькочастотна радіоастрономія,
фізика Сонця.

Напрям науки — клітинна біологія, космічна біологія.
ГАЙДАК Андрій Хітабович — студент кафедри вірусології
Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — генетика мікроорганізмів.
ГАЛА Ігор Владиславович — аспірант кафедри астрономії
та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — процеси в навколоземному космічному просторі.
ГРАХОВ Володимир Павлович — старший науковий співробітник відділу алелопатії, центр ВЕЖХ Національного
ботанічного саду ім. М. М. Гришка Національної академії наук України.
Напрям науки — алелопатія рослин.
ДАНИЛЕВСЬКИЙ Василь Олексійович — науковий
співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика навколоземного космічного
простору та фізика атмосфери.
ДЕ ВЕРА Жан-Поль — науковий співробітник Інституту
планетарних досліджень Берлінської філії Німецького
космічного агентства (ФРН).
Напрям науки — астробіологія.
ДЕМЕЦ Рене — головний спеціаліст Європейського
центру космічних досліджень і технологій Європейського космічного агентства (Нідерланди).
Напрям науки — астробіологія.

ВОВЧИК Єва Богданівна — провідний інженер відділу практичної астрономії Астрономічної обсерваторії
Львівського національного університету, кандидат технічних наук.
Напрям науки — космічні дослідження.

ДОРОВСЬКИЙ Володимир Віталійович — старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту
Національної академії наук України, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — низькочастотна радіоастрономія,
фізика Сонця.

ВОРОБЙОВА Тамара Василівна — провідний інженер
відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України.

ЄЛІСТРАТОВА Леся Олександрівна — науковий співробітник Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
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Національної академії наук України», кандидат географічних наук.
Напрям науки — географія, кліматологія.
ЄПІШЕВ Віталій Петрович — керівник Лабораторії космічних досліджень Ужгородського національного університету, доцент.
Напрям науки — космічні дослідження.
ЖИВОЛУБ Євген Леонідович — науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика процесів твердіння.
ЖУПАНОВ Іван Вікторович — аспірант відділу клітинної
біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України.
Напрям науки — клітинна біологія, морфологія та
анатомія рослин.
ЗАЄЦЬ Iрина Євгенiївна — старший науковий співробітник Iнституту молекулярної бiологiї i генетики
Нацiональної академiї наук України, кандидат біологічних наук.
Напрям науки — бiохiмiя.
ІВАНОВ Юрій Стратонович — старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України.
Напрям науки — поляриметрія, космічне приладобудування.
КАЛІНІЧЕНКО Микола Миколайович — завідувач відділу радіоастрономічної апаратури і методів спостережень
Радіоастрономічного інституту Національної академії
наук України, старший науковий співробітник, доктор
фізико-математичних наук.
Напрям науки — низькочастотна радіоастрономія,
фізика міжпланетного середовища, методи високочутливих та завадостійких радіоастрономічних досліджень.
КАРА Ігор Володимирович — молодший науковий співробітник відділу космічних досліджень Науково-дослідного
інституту «Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету».
Напрям науки — космічні дослідження.
КАТЬКОВА Олена Володимирівна — провідний інженер
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної
академії наук України.
Напрям науки — біологічний експеримент.
КЛИМЕНКО Олена Миколаївна — провідний інженер
відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук
України.
Напрям науки — клітинна біологія.
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КЛИМЕНКО Юрій Олександрович — старший науковий
співробітник Інституту космічних досліджень Інституту
космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — теоретична фізика та фізика твердого стану, молекулярна електроніка, сенсорика, електричні властивості наноструктур та полімерів, космічне
приладобудування.
КОЗАК Людмила Володимирівна — доцент кафедри
астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фiзика навколоземного космiчного
простору.
КОЗИРЄВ Євген Сергійович — науковий співробітник
лабораторії навколоземної астрономії Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — космічні дослідження.
КОЗИРОВСЬКА Наталiя Олексiївна — завідувач лабораторії Iнституту молекулярної бiологiї i генетики Нацiональної академiї наук України, кандидат бiологiчних
наук.
Напрям науки — генетика мiкроорганiзмiв.
КОЛОТІЙ Андрій Всеволодович — старший науковий
співробітник відділу інформаційних технологій та систем Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства
України, кандидат технічних наук.
Напрям науки — системне адміністрування, мережеві технології, математичне моделювання, GRID-обчислення, прогнозування врожайності.
КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович — академік
Національної академії наук України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення низькочастотної радіоастрономії Радіоастрономічного інституту
Національної академії наук України, доктор фізикоматематичних наук.
Напрям науки — низькочастотна радіоастрономія,
фізика міжзоряного середовища, атомна радіоспектроскопія.
КОРДЮМ Єлизавета Львівна — завідувач відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, професор,
доктор біологічних наук.
Напрям науки — клітинна біологія, космічна біологія.
КОШКІН Микола Іванович — заступник директора з наукової роботи, керівник відділу космічних досліджень
Науково-дослідного інституту «Астрономічна обсерваISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. 2015. Т. 21. № 3
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торія Одеського національного університету», кандидат
фізико-математичних наук.
Напрям науки — космічні дослідження.
КРАВЧУК Сергій Григорович — заступник директора з
наукової роботи Головної астрономічної обсерваторії
Національної академії наук України, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — астрофізика, космічні дослідження.
КРИВЕНКО Олена Владиславівна — науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — електродинаміка суцільних середовищ, діелектрометрія.
КУДАК Віктор І. — молодший науковий співробітник
Лабораторії космічних досліджень Ужгородського національного університету.
Напрям науки — космічні дослідження.
КУЛІЧЕНКО Микола Олександрович — інженер-дослідник Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — космічні дослідження.
КУССУЛЬ Наталія Миколаївна — заступник директора
Інституту космічних досліджень Національної академії
наук України та Державного космічного агентства України, завідувач відділу інформаційних технологій та систем, доктор технічних наук, професор.
Напрям науки — інтелектуальні методи та інформаційні технології обробки складних різнорідних даних на
основі нейромережевого підходу до розпізнавання образів.
КУХАРЕНКО Ольга Євгенівна — молодший науковий
співробітник Інституту молекулярної біології і генетики
Нацiональної академiї наук України.
Напрям науки — мiкробіологія.
ЛАВРЕНЮК Микола Сергійович — інженер-програміст
відділу наук про мікрогравітацію Інституту космічних
досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі, нейромережевий підхід до картографування земної поверхні
з використанням супутникових зображень, тематична
обробка супутникових зображень.
ЛАРІОНЧИК Валерій Миколайович — директор Закритого акціонерного товариства «НПП Техсіс».
Напрям науки — конструювання та побудова наукових приладів.
ЛАУШ Анатолій Григорович — Головний конструктор
ТОВ «Навіс-Україна».
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Напрям науки — глобальні навігаційні супутникові
системи.
ЛЕВЧЕНКО Володимир Володимирович — старший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних
сполук Національної академії наук України, кандидат
фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика полімерів, електропровідні
полімерні композити, нанонаповнювачі, термофізичні
методи досліджень композиційних матеріалів.
ЛИТВИНЕНКО Леонід Миколайович — академік Національної академії наук України, директор Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України,
доктор фізико-математичних наук.
Напрям науки — теорія дифракції та поширення
електромагнітних хвиль в композитних і багатошарових
періодичних структурах.
ЛИТВИНЕНКО Олег Олександрович — старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук.
Напрям науки — низькочастотна радіоастрономія,
фізика іоносферної плазми.
ЛУКЕНЮК Адольф Антонович — директор Львівського
центру Інституту космічних досліджень Національної
академії наук України та Державного космічного агентства України, кандидат технічних наук.
Напрям науки — космічне приладобудування.
ЛУЦЕНКО Владислав Іванович — старший науковий
співробітник Інституту радіофізики та електроніки
ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України,
доктор фізико-математичних наук. Aкадемік Академії
наук прикладної радіоелектроніки, лауреат премії Ради
Міністрів СРСР в галузі радіоелектроніки, винахідник
СРСР.
Напрям науки — дистанційне зондування.
ЛУЦЕНКО Ірина Владиславівна — науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — глобальні навігаційні супутникові
системи, дистанційне зондування.
ЛЮБИЧ Ірина Володимирівна — старший науковий співробітник Державного міжвузівського центру «Оріон».
Напрям науки — космічні дослідження.
ЛЯЛЬКО Вадим Іванович — директор Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень
Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», академік НАН України, доктор
геолого-мінералогічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державних пре-
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мій України, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики.
Напрям науки — географія, енергомасообмін в геосистемах, дистанційні дослідження природних ресурсів.

ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук
України, доктор біологічних наук.
Напрям науки — клітинна біологія, космічна біологія.

МАЖАЄВ Олександр Ернестович — інженер-дослідник
Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — космічні дослідження.

НЕСТЕРЕНКО Ольга Миколаївна — молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України.
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