Наші автори

АВРАМОВ Костянтин Віталійович — завідувач відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.
Напрям науки — прикладна механіка, ракетно-космічна
техніка.
БУЛАВІН Леонід Анатолійович — професор кафедри
молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік Нацiональної академiї наук України, доктор
фізико-математичних наук.
Напрям науки — молекулярна фізика.
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Євген Володимирович — магістр,
аспірант Радіоастрономічного інституту Нацiональної
академiї наук України.
Напрям науки — радіоастрономія.
ВЕРГУН Лєна Юріївна — науковий співробітник кафедри
молекулярної фізики фізичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — молекулярна фізика.
ВОВК Василь Семенович — молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту «Миколаївська
астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — розробка програмного забезпечення, навколоземний космічний простір.
ГОРЄВ Микола Борисович — старший науковий співробітник Iнституту технiчної механiки Нацiональної
академiї наук України та Державного космiчного агентства України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних
апаратiв, фiзика плазми.
ДЕГТЯРЕНКО Павло Глібович — начальник конструкторського бюро з системного проектування ракет і ракетних комплексів Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — ракетно-космічна техніка.
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ДРОЗДЕНКО Олександр Сергійович — спеціаліст Національного центру управління та випробувань космічних
засобів Державного космічного агентства України, студент Дніпропетровського коледжу ракетно-космічного
машинобудування Дніпропетровського національного
університету ім. Олеся Гончара за спеціальністю «виробництво ракетно-космічних літальних апаратів».
Напрям науки — дослідження і проектування ракетних двигунів, екологія, історія.
ЄПІШЕВ Віталій Петрович – науковий керівник Лабораторії космічних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри оптики, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — астрофізичні дослідження на основі
позиційних і фотометричних спостережень ШСЗ.
ЖОЛОС Ольга Володимирівна — аспірант кафедри
комп’ютерного моделювання теплових і механічних
процесів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Напрям науки — прикладна механіка.
ЗАБАШТА Юрій Федосійович — професор кафедри молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор
фізико-матема-тичних наук.
Напрям науки — молекулярна фізика.
КАБЛАК Наталія Іванівна — Ужгородський національний університет, доктор технічних наук.
Напрям науки — геодезія, ГНСС-метеорологія.
КАЛЮЖНИЙ Микола Опанасович — молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія».
Напрям науки — розробка програмного забезпечення, дослідження сонячно-земних зв'язків та навколоземного простору.
КАРПЕНКО Геннадій Федорович — науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
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Напрям науки — методи, алгоритми обробки фотометричної інформації, аналіз кривих блиску ГСС.

орбітального апарату, що повертається, безпека життєдіяльності, міжнародна економіка.

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович — заступник
директора Радіоастрономічного інституту Нацiональної
академiї наук України з наукової роботи, завідувач Відділенням низькочастотної радіоастрономії, доктор фізикоматематичних наук, старший науковий співробітник,
академік Нацiональної академiї наук України.
Напрям науки — радіоастрономія.

ПЕЛИХ Володимир Олександрович — заступник директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук
України, доктор фізико-математичних наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії
Національної академії наук України.
Напрям науки — астрофізика, математика.

ЛЕВЕНКО Олександр Сергійович — головний спеціаліст
Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України,
почесний професор Харбінського інституту технологій.
Напрям науки — дослідження і конструювання
ракетно-космічних систем, аерокосмічні ракетні комплекси, орбітальні апарати, що повертаються, дистанційне
зондування Землі.
МЕША Юрій Васильович — начальник групи програмістів
науково-теоретичного відділу НВП Хартрон-Аркос ЛТД.
Напрям науки — ракетно-космічна техніка.
МОТРУНИЧ Іван Іванович – старший науковий співробітник Лабораторії космічних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — астрофізичні дослідження на основі
позиційних і фотометричних спостережень ШСЗ.
НЕДИБАЛЮК Олег Анатолійович — завідувач науководослідного сектору теорії та моделювання плазмових процесів факультету радіофізики, електроніки та
комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — плазмові процеси.
ОРЛОВСЬКА Світлана Георгіївна — доцент кафедри теплофізики фізичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — теплофізика.
ОСИНОВИЙ Геннадій Геннадійович — начальник проектного відділу Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — проектування космiчних апаратiв.
ПАУК Олег Леонідович — головний спеціаліст Національного центру управління та випробувань космічних
засобів Державного космічного агентства України, радник генерального директора ВО «ДП Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».
Напрям науки — дослідження і проектування ракетнокосмічних систем, аспекти проектування і створення
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ПИСЬМЕННИЙ Микола Іванович — науковий співробітник Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї
наук України та Державного космiчного агентства України.
Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних
апаратiв, фiзика плазми.
ПРИСЯЖНИЙ Володимир Ілліч — начальник Національного центру управління та випробувань космічних засобів
Державного космічного агентства України, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук. Лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки.
Напрям науки — дистанційне зондування Землі, наземні і космічні комплекси космічних систем.
СТЕПКІН Сергій Васильович — науковий співробітник
Відділення низькочастотної радіоастрономії Радіоастрономічного інституту Нацiональної академiї наук України, магістр.
Напрям науки — радіоастрономія.
СОЛОМЕНКО Олена Василівна — молодший науковий
співробітник науково-дослідного сектору теорії та моделювання плазмових процесів факультету радіофізики,
електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
фізико-математичних наук.
Напрям науки — плазмові процеси.
СУХОВ Костянтин Петрович — інженер-програміст Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
Напрям науки — програмування, алгоритми обробки
фотометричних спостережень.
CУХОВ Петро Петрович — старший науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, кандидат фізикоматематичних наук.
Напрям науки — фотометричні спостереження і аналіз кривих блиску геостаціонарних супутників.
ТІШКОВЕЦЬ Олена В’ячеславівна — викладач кафедри комп’ютерного моделювання теплових і механічних процесів Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», кандидат технічних наук.
Напрям науки — прикладна механіка.
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ТОКМАК Микола Анатолійович — науковий співробітник
Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї наук
України та Державного космiчного агентства України.
Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних
апаратiв, фiзика плазми.
ТОНКОНОЖЕНКО Анатолій Мстиславович — координатор науково-технічних робіт в Державному підприємстві
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».
Напрям науки — ракетно-космічна техніка.
ЧЕРНОБРИВКО Марина Вікторівна — старший науковий співробітник відділу надійності та динамічної міцності Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник.
Напрям науки — прикладна механіка, ракетно-космічна техніка.
ЧЕРНЯК Валерій Якович — доктор фізико-математичних
наук, кафедри фізичної електроніки факультету радіофі-
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зики, електроніки та комп’ютерних систем Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — фізична електроніка.
ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу
механiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної
механiки Нацiональної академiї наук України та Державного космiчного агентства України, Дніпро, доктор
технiчних наук, професор, лауреат Державної премiї
України, лауреат премiї Нацiональної академiї наук
України iм. М. К. Янгеля.
Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних
апаратiв, фiзика плазми.
ШУЛЬГА Олександр Васильович — директор Науководослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія», старший науковий співробітник, доктор
фізико-математичних наук.
Напрям науки — навколоземна астрономія, фізика
сонячно-земних зв’язків.
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