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НАШІ АВТОРИ

БАЛАШОВ Віталій Миколайович — провідний конст-
рук тор Державного підприємства «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

БОРОВИЦЬКИЙ Володимир Миколайович — профе-
сор кафедри оптичних та оптико-електронних приладів 
Національного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут», доктор технічних наук.

Напрям науки — цифрові оптико-електронні системи 
формування зображень, цифрова обробка зображень.

ВОЛЬВАЧ Олександр Євгенович — заступник дирек-
тора з наукової роботи Науково-дослідного інституту 
«Кримська астрофізична обсерваторія», доктор фізико-
математичних наук, cтарший науковий співробітник, 
почесний працівник космічної галузі України, лауреат 
премії НАН України ім. Є. П. Федорова. 

Напрям науки — позагалактична астрономія, радіоа-
строномія, радіоінтерферометрія з наддовгими базами, 
геодинаміка.

ГОРБУЛІН Володимир Павлович — радник Президента 
України, директор Національного інституту стратегіч-
них досліджень, доктор технічних наук, професор, ака-
демік Національної академії наук України і Міжнародної 
академії астронавтики. Лауреат Державної премії СССР, 
премії ім. М. К. Янгеля, Державної премії України. 

Напрям науки — стратегічні дослідження.

КУРБАСОВА Галина Сергiївна — провідний науковий 
спiвробiтник Кримської астрофізичної обсерваторії, 
кан дидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — аналіз даних про варіації параметрів 
обертання Землі, космічна геодинаміка.

ЛЕВЕНКО Олександр Сергійович — головний конструк-
тор аерокосмічних систем ТОВ «Аерокосмічне агентство 
«Магеллан». 

Напрям науки — дослідження і конструювання 
ракетно-космічних систем та дистанційне зондування 
Землі.

ЛЕОНТЬЄВ Антон Юрійович — провідний інженер ла-
бораторії супутникових досліджень ближнього космосу 

Інституту космічних досліджень Національної академії 
наук України та Державного космічного агентства Укра-
їни.

Напрям науки — фізика іоносфери.

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, старший науковий 
співробітник, лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки. 

Напрям науки — фізика іоносфери.

МАКАРОВ Олександр Леонідович — заступник Генераль-
ного конструктора з питань створення й експлуатації 
космічних апаратів, супутникових систем, контрольно-
ви мі рювальних і інформаційно-керувальних засобів 
ра кет но-космічного та наземного сегментів Державно-
го підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук, заслужений 
машинобудівник України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МАСЛЕЙ Дмитро Володимирович — аспірант факультету 
фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпропе-
тровського національного університету імені Олеся Гон-
чара.

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

МІХЕЄНКО Леонід Андрійович — професор кафедри 
оптичних та оптико-електронних приладів Національ-
ного технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут», доктор технічних наук. 

Напрям науки — розробка, дослідження та впрова-
дження у інженерну практику джерел випромінювання 
та апаратури для прецизійного калібрування оптико-
електронних приладів для авіаційної та космічної тех-
ніки, включаючи спектрорадіометри та зображувальні 
спектрометри, абсолютизація вимірювань енергетичних 
характеристик та оцінювання метрологічних характе-
ристик систем для радіометричного калібрування.
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МОЗГОВИЙ Дмитро Костянтинович — доцент факуль-
тету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дні-
пропетровського Національного університету імені Оле-
ся Гончара.

Напрям науки — балістика та керування рухом літаль-
них апаратів, оброблення даних ДЗЗ.

ПАУК Олег Леонідович — консультант відділу зовніш-
ньоекономічної стратегії і торгівлі Дніпропетровської 
обласної ради, на посаді інженера Державного підпри-
ємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Ян-
геля» брав участь у проекті «Морський старт».

Напрям науки — дослідження і проектування ракетно-
космічних, дослідження чотиривимірної моделі стійкого 
розвитку суспільства.

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.

ПРИСЯЖНИЙ Володимир Ілліч — генеральний дирек-
тор ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магеллан», cтарший 
науковий співробітник, кандидат технічних наук, лауре-
ат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Напрям науки — радіотехнічні системи вимірюваль-
них комплексів.

ХОРОШИЛОВ Віктор Сергійович — начальник роз-
рахун ково-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.


