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ГРИГОРЕНКО Олена Євгенівна — старший науковий
співробітник відділення космічної плазми Інституту
космічних досліджень Російської академії наук, доктор
фізико-математичних наук.
Напрям науки — процеси у хвості магнітосфери Землі.

КАЩЕЄВ Сергій Борисович — старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національної
академії наук України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Напрям науки — радіоастрономія.

ГРИЦАЙ Асен Васильович — асистент кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика атмосфери, озоновий шар.

КОВАЛІНСЬКИЙ Мирослав (KOWALIŃSKI Mirosław) —
директор відділення фізики Сонця Центру космічних
досліджень Польської академії наук, доктор філософії з
електроніки і інженерного програмування.
Напрям науки — електроніка, комп’ютерні науки.

ГУРОВА Анна Михайлівна — науковий співробітник відділу
проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного
права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук.
Напрям науки — міжнародне та національне екологічне право, міжнародне та національне космічне право.
ДУДНИК Олексій Володимирович — провідний науковий
співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України, старший науковий співробітник, доктор фізикоматематичних наук.
Напрям науки — космічне приладобудування, детектори заряджених частинок високих енергій, фізика
земної магнітосфери, радіаційні пояси Землі, сонячноземні зв’язки.
ЗАЛІЗОВСЬКИЙ Андрій Владиславович — завідувач відділу радіофізики геокосмосу, Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, доктор фізикоматематичних наук, старший науковий співробітник.
Напрям науки — радіофізика геокосмосу.
ІВАНОВ Юрій Стратонович — старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України.
Напрям науки — поляриметрія, космічне приладобудування.
КАЩЕЄВ Антон Сергійович — науковий співробітник
Радіоастрономічного інституту Національної академії
наук України, кандидат фізико-математичних наук. Запрошений вчений Міжнародного центру теоретичної
фізики імені Абдус Салама (м. Трієст, Італія).
Напрям науки — радіоастрономія.
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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.
КОЗАК Павло Миколайович — старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика метеорних явищ.
КОЛОСКОВ Олександр Валерійович — провідний науковий співробітник Радіоастрономічного інституту
Національної академії наук України, доктор фізикоматематичних наук, старший науковий співробітник.
Напрям науки — радіоастрономія.
КОШМАН Георгій Валерійович — інженер першої категорії Головної астрономічної обсерваторії Національної
академії наук України.
Напрям науки — приладобудування.
КРОНБЕРГ Олена Олександрівна — науковий співробітник відділу Землі та навколишнього середовища Інституту дослідження Сонячної системи ім. Макса Планка, Геттінген, Німеччина.
Напрям науки — фiзика навколоземного космiчного
простору.
КУНДЕЛЬКО Ірина Едуардівна — магістр кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — процеси в навколоземному космічному просторі.
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КУРБАТОВ Євген Володимирович — інженер 1-ї категорії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Напрям науки — розробка, виготовлення та тестування вузлів супутникових приладів для реєстрації зарядженої радіації високої енергії.

демії наук України. Співробітник Міжнародного центру
науки майбутнього Цзилінського університету, Чанчунь,
Китай.
Напрям науки — фізика атмосфери та навколоземного космічного простору.

ЛАЗАРЄВ Ігор Вікторович — науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, кандидат технічних наук.
Напрям науки — вирощування органічних монокристалів, органічні полікристалічні сцинтилятори, радіолюмінісценція.

МІЩЕНКО Олександра Василівна — молодший науковий співробітник відділу системного аналізу та проблем
керування Інституту технічної механіки Національної
академії наук України та Державного космічного агентства України.
Напрям науки — динаміка космічних систем та їх взаємодія з іоносферною плазмою, динаміка твердого тіла,
теорія коливань.

ЛИСАЧЕНКО Володимир Миколайович — провідний
інженер-радіофізик Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України.
Напрям науки — радіоастрономія.
ЛУЇ Ентоні Т. Я. — головний науковий співробітник лабораторії прикладної фізики університету імені Джона
Хопкінса, професор.
Напрям науки — процеси в навколоземному космічному просторі.
МАЛИШЕВА Наталія Рафаелівна — завідувач відділу
правових проблем аграрного, земельного, екологічного
та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, заступник директора Міжнародного центру космічного права при цьому ж Інституті, доктор юридичних
наук, професор, академік Національної академії правових
наук, член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики Міжнародної астрономічної академії; Заслужений юрист України, Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки.
Напрям науки — міжнародне та національне екологічне право, міжнародне та національне космічне право,
європейське право.
МИХАЙСЬКИЙ Олексій Євгенович — аспірант відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного
права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, магістр права.
Напрям науки — національне екологічне та космічне
право країн світу.
МІЛІНЕВСЬКИЙ Геннадій Петрович — завідувач
науково-дослідної лабораторії «Фізика космосу» кафедри
астрономії та фізики космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізикоматематичних наук. Головний науковий співробітник
Головної астрономічної обсерваторії Національної ака-

ПАЗНУХОВ Вадим Володимирович — вчений-дослідник/
провідний дослідник Інституту наукових досліджень
(Бостон коледж, США), PhD.
Напрям науки — радіоастрономія.
ПЕТРЕНКО Богдан Артемович — магістр кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрям науки — процеси в навколоземному космічному просторі.
ПИРОЖЕНКО Олександр Володимирович — провідний
науковий співробітник відділу системного аналізу та
проблем керування Інституту технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, доктор фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник.
Напрям науки — динаміка космічних систем, теоретична механіка, теорія коливань, стійкість руху, регулярна та хаотична динаміка, нелінійна механіка.
ПІКУЛІК Іван Іванович — інженер Радіоастрономічного
інституту Національної академії наук України.
Напрям науки — радіоастрономія.
ПОДГУРСЬКИЙ Петро (PODGÓRSKI Piotr) — спеціаліст з електронної інженерії Відділення фізики Сонця
Центру космічних досліджень Польської академії наук,
магістр наук.
Напрям науки — електроніка, детектори, комп’ютерні
науки.
ПРОХОРЕНКОВ Андрій Сергійович — співробітник Інституту космічних досліджень Національної академії наук
України та Державного космічного агентства України.
Напрям науки — процеси в навколоземному космічному просторі.
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СИНЯВСЬКИЙ Іван Іванович — завідувач відділу атмосферної оптики та приладобудування Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України,
кандидат технічних наук.
Напрям науки — поляриметрія, космічне приладобудування.
СОПІН Андрій Олександрович — науковий співробітник
Радіоастрономічного інституту Національної академії
наук України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — радіоастрономія.
СОСОНКІН Михайло Григорович — старший науковий
співробітник Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, кандидат технічних наук.
Напрям науки — космічне приладобудування, фізика
атмосфери.
СЬЦІСЛОВСЬКИЙ Данієл (ŚCISŁOWSKI Daniel) —
спеціаліст з електронної інженерії Відділення фізики
Сонця Центру космічних досліджень Польської академії
наук, магістр наук.
Напрям науки — електроніка, детектори, комп’ютерні
науки.
ТКАЧЕНКО Олександр Іванович — старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального

центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки
України, доктор технічних наук.
Напрям науки — навігація та керування рухомими
об'єктами.
ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович — завідувач відділу
космічної плазми Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, доктор фізико-математичних
наук, професор.
Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика
плазми.
ЧЕРЕМНИХ Сергій Олегович — науковий співробітник
Інституту космічних досліджень Національної академії
наук України та Державного космічного агентства України, кандидат фізико-математичних наук.
Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика
плазми.
ЯМПОЛЬСЬКИЙ Юрій Моїсійович — головний науковий співробітник, Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України, член-кореспондент
Національної академії наук України, доктор фізикоматематичних наук, професор.
Напрям науки — радіоастрономія.

