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БОРИСОВА Тетяна Олександрівна — завідувач відділу 

нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Націо-

нальної академії наук України, доктор біологічних наук, 

професор.

Напрям науки — нейрохімія.

БУТКО Ігор Миколайович — начальник центру органі-

зації застосування космічних засобів та засобів спеці-

ального контролю Національного центру управління та 

випробувань космічних засобів Державного космічного 

агентства України, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — методи обробки даних дистанційно-

го зондування Землі, геоінформаційні технології.

ГАЛКІН МАКСИМ Олексійович — провідний інженер 

відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна 

Національної академії наук України, аспірант.

Напрям науки — нейрохімія.

ГУСАРОВА Ірина Олександрівна — начальник відділу 

фізичних методів контролю матеріалів та конструкцій 

Державного підприємства «Конструкторське бюро «Пів-

денне» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук.

Напрям науки — теплозахист багаторазових косміч-

них апаратів.

ДУДАРЕНКО Марина Володимирівна — провідний інже-

нер відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палла-

діна Національної академії наук України, аспірант.

Напрям науки — нейрохімія.

ДЬЯЧЕНКО Тетяна Миколаївна — старший науковий 

співробітник відділу іхтіології та гідробіології річкових 

систем Інституту гідробіології Національної академії 

наук України, кандидат біологічних наук.

Напрям науки — гідробіологія.

ЄСИПОВИЧ Станіслав Михайлович — завідувач відділу 

аерокосмічних досліджень в геології Державної устано-

ви «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук Національної академії наук 

України», доктор геологічних наук. 

Напрям науки — сейсмогеологія та методика вивчен-

ня колекторів вуглеводнів геолого-геофізичними мето-

дами, циклічність геологічних процесів в формуванні 

земної кори.

КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович — заступник директо-

ра Львівського центру Інституту космічних досліджень 

Національної академії наук та Державного космічного 

агентства України, доктор технічних наук, заслужений 

діяч науки й техніки України, лауреат Державної премії 

та Премії Кабінету Міністрів України, член редакційної 

колегії журналу «Космічна наука і технологія». 

Напрям науки — апаратура та методика дослідження 

електромагнітних полів і струмів у космічній плазмі. 

КРИСАНОВА Наталія Валеріївна — старший науко-

вий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії 

ім. О. В. Палладіна Національної академії наук Укра-

їни, кандидат біологічних наук.

Напрям науки — нейрохімія.

ЛІЗУНОВ Георгій В’ячеславович — завідувач лаборато-

рії супутникових досліджень ближнього космосу Інсти-

туту космічних досліджень Національної академії наук 

України та Державного космічного агентства  України, 

кандидат фізико-математичних наук, Лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки.

Напрям науки — фізика ближнього космосу.

ЛЯЛЬКО Вадим Іванович — Почесний директор Держав-

ної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Національної академії 

наук України», головний науковий співробітник, акаде-

мік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Дер-

жавної премій в галузі науки і техніки УРСР і України 

(2004 р.) та премії ім. В. І. Вернадського АН України. 

Напрям науки — вивчення енергомасообміну в гео-

системах.
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МАМАРЄВ Віктор Миколайович — провідний інженер 

відділу науково-дослідної та випробувальної роботи На-

ціонального центру управління та випробувань косміч-

них засобів Державного космічного агентства України, 

кандидат технічних наук. 

Напрям науки — методи обробки даних дистанційно-

го зондування Землі, геоінформаційні технології.

МІЛІНЕВСЬКИЙ Геннадій Петрович — завідувач 

науково-дослідної лабораторії фізики космосу кафедри 

астрономії та фізики космосу Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-

математичних наук.

Напрям науки — астрономія та фізика космосу.

МОГИЛЬЧАК Владислав Юрійович — аспірант кафедри 

астрономії та фізики космосу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.

Напрям науки — фізика атмосфери.

НАЗАРОВА Анастасія Георгіївна — провідний інженер 

відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна 

Національної академії наук України.

Напрям науки — нейрохімія.

ОЖІНСЬКИЙ Віктор Васильович — начальник відділу 

науково-дослідної та випробувальної роботи Національ-

ного центру управління та випробувань космічних засо-

бів Державного космічного агентства України, кандидат 

технічних наук. 

Напрям науки — методи обробки даних дистанційно-

го зондування Землі, геоінформаційні технології.

ПАСТУХОВ Артем Олегович — провідний інженер відді-

лу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна На-

ціональної академії наук України, аспірант.

Напрям науки — нейрохімія.

ПІДГОРНЯК Дар'я Леонідівна — аспірант відділу сис-

темного аналізу Державної установи «Науковий центр 

аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України».

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

ПОЗДНЯКОВА Наталія Георгіївна — старший науко-

вий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії 

ім. О. В. Палладіна Національної академії наук Украї-

ни, кандидат біологічних наук.

Напрям науки — нейрохімія.

ПОПОВ Михайло Олексійович — директор Державної 

установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Національної академії 

наук України», доктор технічних наук, професор, заслу-

жений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки (2005 р.).

Напрям науки — методи і алгоритми інтерактивної 

інтерпретації аерокосмічних зображень.

СЕДЛЕРОВА Ольга Володимирівна — учений секретар 

Державної установи «Науковий центр аерокосмічних 

досліджень Землі Інституту геологічних наук Національ-

ної академії наук України», кандидат геологічних наук, 

старший науковий співробітник.

Напрям науки — прогнозування нафтогазоперспек-

тивних об'єктів з використанням методів дистанційного 

зондування Землі, структурної геоморфології і неотекто-

ніки.

СУХАНОВ Костянтин Юрійович — старший науковий 

співробітник відділу системного аналізу Державної уста-

нови «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук Національної академії наук 

України», кандидат технічних наук.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

ТОМЧЕНКО Ольга Володимирівна — молодший науко-

вий співробітник відділу системного аналізу Державної 

установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень 

Землі Інституту геологічних наук Національної академії 

наук України», кандидат технічних наук.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

ФЕДОРЕНКО Юрій Петрович — старший науковий 

співробітник кафедри космічної радіофізики Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет 

радіофізики, біомедицинської електроніки та комп'ютерних 

систем, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — розробка і розвиток радіофізичних 

методів діагностики іоносфери, дослідження іоносфер-

них збурень. 

ФЕДОРОВСЬКИЙ Олександр Дмитрович — завідувач 

відділу системного аналізу Державної установи «Нау-

ковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту 

геологічних наук Національної академії наук Украї-

ни», член-кореспондент НАН України, доктор фізико-

математичних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, Лауреат Державної премій України в 

галузі науки і техніки (2005 р.).

Напрям науки — розробка методології дешифрування 

космічних знімків на основі використання системного 

підходу, аналізу структурно-текстурних ознак і на цій 

основі створення імітаційних еколого-економічних мо-

делей комплексного водокористування.

ФІЛІПОВИЧ Володимир Євгенович — завідувач відділу 

аерокосмічних досліджень в геоекології Державної уста-

нови «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук Національної академії наук 

України», кандидат геологічних наук, старший науковий 

співробітник.
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Напрям науки — методологія екологічного моніто-

рингу в умовах сучасної трансформації урбанізованих 

територій на основі новітніх супутникових технологій 

дистанційного зондування Землі, методологія супутни-

кового моніторингу геологічного середовища природних 

та антропогенових територій.

ХАРЧЕНКО Сергій Петрович — головний спеціаліст 

інформаційно-аналітичного відділу Національного цен-

тру управління та випробувань космічних засобів Дер-

жавного космічного агентства України.

Напрям науки — методи обробки даних дистанційно-

го зондування Землі, геоінформаційні технології. 

ХИЖНЯК Анна Василівна — молодший науковий спів-

робітник відділу системного аналізу Державної устано-

ви «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук Національної академії наук 

України», кандидат технічних наук. 

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.

ЯКИМЧУК Владислав Григорович — головний науковий 

співробітник відділу системного аналізу Державної уста-

нови «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук Національної академії наук 

України», доктор технічних наук.

Напрям науки — дистанційне дослідження Землі.
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