
71ISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. 2014. Т. 20. № 1

НАШІ АВТОРИ

БАЛАШОВ Віталій Миколайович — провідний кон-
структор Державного підприємства «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

БАСАРАБ Руслан Михайлович — молодший науковий 
співробітник Інституту космічних досліджень Націо-
нальної академії наук України і Державного космічного 
агентства України.

Напрям науки — обробка оптичних та радіолокацій-
них даних дистанційного зондування Землі, обробка да-
них супутника «Січ-2». 

ГРИЦАЙ Асен Васильович — науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії «Фізика космосу» кафед-
ри астрономії та фізики космосу Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фі-
зи ко-математичних наук.

Напрям науки — фізика атмосфери та озонового 
шару.

ДЕГТЯРЕВ Олександр Вікторович — Генеральний кон-
структор — Генеральний директор Державного підпри-
ємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Ян-
геля», кандидат економічних наук, доктор технічних 
наук, академік Міжнародної академії астронавтики, 
заслужений машинобудівник України, почесний робіт-
ник космічної галузі України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ЗАКРЖЕВСЬКИЙ Олександр Євгенійович — виконувач 
обо в' язків завiдувача вiддiлу Інституту механіки ім. С. П. Ти-
мошенка Національної академії наук України, доктор 
технічних наук. 

Напрям науки — динаміка та керування рухом літаль-
них апаратів, теорія оптимального керування, теорія 
систем тіл.

КОЛОБРОДОВ Валентин Георгійович — завідувач кафе-
дри оптичних та оптико-електронних приладів Національ-
ного технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Напрям науки — теплобачення, інфрачервона техні-
ка, оптико-електронні системи космічного базування, 
метрологія оптичних та оптико-електронних приладів, 
оптико-електронних систем спостереження.

КУЛАБУХОВ Анатолій Михайлович — завідувач кафе-
дри систем автоматизованого управління фізико-техніч-
но го факультету Дніпропетровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, 
доцент.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-
хом літальних апаратів.

ЛАДІКОВ-РОЄВ Юрій Павлович — провідний науко-
вий співробітник Інституту космічних досліджень, док-
тор фізико-математичних наук, професор, заслужений 
діяч науки та техніки України.

Напрям науки — магнітна гідродинаміка, геліофізи-
ка, інформатика.

ЛИХОЛІТ Микола Іванович — директор — Головний 
конструктор казенного підприємства спеціального при-
ладобудування «Арсенал», доктор технічних наук, до-
цент, заслужений машинобудівник України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки..

Напрям науки — лазерна та інфрачервона техніка, 
оптичні системи космічного базування, телевізійні, 
тепловізійні та теплопеленгаційні системи виявлення 
малоконтрастних об'єктів та систем спостереження за 
ними.

МАКАРОВ Олександр Леонідович — Головний конст-
руктор — начальник конструкторського бюро космічних 
апаратів, систем та комплексів Державного підприєм-
ства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янге-
ля», кандидат технічних наук, заслужений машинобудів-
ник України, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МІЛІНЕВСЬКИЙ Геннадій Петрович — завідувач нау-
ково-дослідної лабораторії «Фізика космосу» кафедри 
астрономії та фізики космосу Київського національно-
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го університету імені Тараса Шевченка, доктор фізи ко-
математичних наук. 

Напрям науки — фізика атмосфери та озонового 
шару, фізика аерозолів у атмосфері. 

МОЗГОВИЙ Дмитро Костянтинович — старший ви-
кладач факультету фізики, електроніки та комп’ютер них 
систем Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара.

Напрям науки — балістика та керування рухом літаль-
них апаратів, оброблення даних дистанційного зонду-
вання Землі.

ПОПЕЛЬ Валерій Михайлович — заступник начальника 
відділу антенно-фідерних та НВЧ-пристроїв конструк-
торського бюро космічних апаратів, систем та комплек-
сів Державного підприємства «Конструкторське бюро 
«Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — антенно-фідерні пристрої та засоби 
мікрохвильової техніки.

ТЯГУР Володимир Михайлович — заступник началь-
ника комплексу — начальник відділення казенного під-

приємства спеціального приладобудування «Арсенал», 
кандидат технічних наук, доцент, почесний працівник 
космічної галузі України.

Напрям науки — розробка та контроль оптичних 
систем космічного базування, інфрачервоної техніки та 
оптико-електронних систем спостереження.

ХОРОШИЛОВ Віктор Сергійович — начальник роз-
рахунково-теоретичного сектору конструкторського 
бюро космічних апаратів, систем та комплексів Держав-
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля», доктор технічних наук, професор, за-
служений діяч науки і техніки України.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-
хом літальних апаратів

ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович — завідувач відділу 
космічної плазми Інституту космічних досліджень На-
ціональної академії наук України та Державного косміч-
ного агентства України, доктор фізико-математичних 
наук, професор. 

Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика 
плазми. 


