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НАШІ АВТОРИ

АЛПАТОВ Анатолій Петрович — очолює відділ систем-
ного аналізу та проблем управління Інституту технічної 
механіки Нацiональної академiї наук України та Дер-
жавного космiчного агентства України, доктор техніч-
них наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки 
України.

Напрям науки — системний аналіз, динаміка та ке-
рування космічними апаратами; магнітні системи ке-
рування; динаміка багатокомпонентних керованих ме-
ханічних систем; теорія рухливого керування; проблема 
космічного сміття.

ВАХНО Микола Іванович — президент та голова правлін-
ня Публічного акціонерного товариства «Хартрон», кан-
дидат технічних наук, доцент. Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки.

Напрям науки — системи керування об'єктів ракет но-
космічної техніки, автоматизовані системи керування 
технологiчними процесами.

ВЕРЕЩАК Олександр Петрович — директор, голова 
правління, генеральний конструктор Публічного акці-
онерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут 
радіотехнічних вимірювань», лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, заслужений машинобу-
дівник України, доктор технічних наук, професор.

Напрям науки — теорія і практика створення висо-
коефективних радіометричних систем дистанційного 
зондування Землі із космосу, автоматизовані системи 
контролю у виробництві приладів ракетно-космічної 
техніки.

ДАНИЛИН Анатолій Борисович — начальник сектору 
Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дос-
лідний інститут радіотехнічних вимірювань», старший 
науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Напрям науки — вимірювальні радіосистеми, радіо-
локаційні системи із синтезуванням апертури.

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.

ДЮКОВ В'ячеслав Іванович — головний інженер Дер-
жавного підприємства «Виробниче об'єднання Півден-
ний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», заслу-
жений машинобудівник України.

Напрям науки — технологія виробництва літальних 
апаратів.

ЖЕЛТОВ Павло Миколайович — заступник директора 
із спеціальної техніки Публічного акціонерного това-
риства «Український науково-дослідний інститут техно-
логії машинобудування», заслужений машинобудівник 
України.

Напрям науки — технологія виробництва літальних 
апаратів.

ЗАЙЧЕНКО Олександр Миколайович — начальник відді-
лення Публічного акціонерного товариства «АТ Нау ко-
во-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», стар-
ший науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Напрям науки — вимірювальні радіосистеми, цифро-
ва обробка сигналів. 

ЗЛАТКІН Олег Юрійович — генеральний директор Нау-
ко во-виробничого пiдприємства «Хартрон-Аркос», дій-
сний член Мiжнародної академiї навігацiї та керування 
рухом, почесний робітник космічної галузі України, кан-
дидат технiчних наук.

Напрям науки — системи керування об’єктів ракетно-
космічної техніки, автоматизовані системи керування 
технологiчними процесами.

IВАНТИШИН Олег Любомирович — завідувач лабора-
торії радіоастрономічних досліджень відділу фізичних 
методів розпізнавання слабоконтрастних об’єктів у нео-
днорідних середовищах Фізико-механічного інституту 
імені Г. В. Карпенка Національної академії наук Украї-
ни, кандидат технічних наук. 

Напрям науки — методи і засоби радіоастрономічних 
досліджень іоносфери.

КЛІМОВ Станіслав Іванович — керівник лабораторії до-
сліджень електромагнітних випромінювань Інституту 
космічних досліджень Російської академії наук, доктор 
фізико-математичних наук.

Напрям науки — космічні дослідження, космічне 
приладобудування.

КОРЕПАНОВ Валерій Євгенович — заступник директора 
Львівського центру Інституту космічних досліджень На-
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ціональної академії наук України та Державного косміч-
ного агентства України, доктор технічних наук. Заслу-
жений діяч науки й техніки України, лауреат Державної 
премії та Премії Кабінету Міністрів України.

Напрям науки — космічні дослідження, космічне 
приладобудування.

КОШОВИЙ Володимир Вікторович — завідувач відді-
лу фізичних методів розпізнавання слабоконтрастних 
об’єк тів у неоднорідних середовищах Фізико-ме ха ніч-
ного інституту імені Г. В. Карпенка Національної акаде-
мії наук України, кандидат технічних наук.

Напрям науки — методи аналізу та обробки даних ви-
мірювань у складних середовищах.

МАЛАФЄЄВ Євген Євгенович — заступник директора 
Публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дос-
лідний інститут радіотехнічних вимірювань», старший 
науковий співробітник, кандидат технічних наук.

Напрям науки — автоматизовані системи управління і 
системи обробки інформації. 

МАРЧЕНКО Віктор Тимофійович — науковий співробіт-
ник Інституту технічної механіки Нацiональної академiї 
наук України та Державного космiчного агентства Укра-
їни.

Напрям науки — системний аналіз проблем техніко-
економічного обгрунтування науково-технічних проек-
тів та космічних програм України.

МЕЗЕНЦЕВ Валентин Петрович — науковий співробіт-
ник вiддiлу № 128 Львiвського центру Інституту косміч-
них досліджень Національної академії наук України та 
Державного космічного агентства України.

Напрям науки — методи обробки даних космічних 
експериментів.

МЕЛЬНИК Микола Омелянович — завiдувач вiддiлу 
№ 128 Львiвського центру Інституту космічних дослі-
джень Національної академії наук України та Державного 
космічного агентства України, кандидат технічних наук.

Напрям науки — засоби і методи космічних досліджень

НОГАЧ Роман Тадейович — молодший науковий співро-
бітник вiддiлу № 128 Львiвського центру Інституту кос-
мічних досліджень Національної академії наук України 
та Державного космічного агентства України.

Напрям науки — електромагнітні ефекти при акус-
тичних впливах на іоносферу.

ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович — директор Інституту 
технічної механіки Нацiональної академiї наук Украї-
ни і Державного космічного агентства України, завіду-
вач відділу віброзахисних систем, член-кореспондент 
Нацiональної академiї наук України, доктор технічних 
наук, професор, член-кореспондент Міжнародної ака-
демії астронавтики; заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державної премії України в галузі науки 

і техніки та премії Нацiональної академiї наук України 
ім. М. К. Янгеля.

Напрям науки — динаміка рідинних ракетних двигун-
них установок, складних гідромеханічних систем, систем 
віброзахисту об’єктів ракетно-космічної, автомобільної 
та військової техніки.

РАПОПОРТ Юрій Григорович — старший науковий спів-
робітник фізичного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фі-
зи ко-математичних наук.

Напрям науки — хвильові явища в космічній плазмі та 
наноструктурованих метаматеріалах.

САЗІНА Надія Петрівна — молодший науковий співробіт-
ник Інституту технічної механіки Нацiональної академiї 
наук України та Державного космiчного агентства України.

Напрям науки — системний аналіз проблем автомати-
зації розроблення, техніко-економічного обгрунтування 
та супроводу реалізації космічних програм України.

СЕЛІВАНОВ Юрій Олександрович — старший науковий 
співробітник відділу космічної плазми Інституту кос-
мічних досліджень Національної академії наук України 
та Державного космічного агентства України, кандидат 
фізико-математичних наук.

Напрям науки — теоретична фізика, обчислювальна 
фізика.

СЕМЕНОВ Лев Петрович — начальник Управління кос-
мічних наукових досліджень та телекомунікаційних сис-
тем Державного космічного агентства України, кандидат 
технічних наук.

Напрям науки — космічні дослідження та космічні 
апарати, технологія виробництва літальних апаратів.

ХАРЧЕНКО Володимир Вікторович — голова правлін-
ня — директор Публічного акціонерного товариства 
«Український науково-дослідний інститут технології ма-
шинобудування», почесний робітник космічної галузі, 
нагороджений грамотою Кабінету міністрів України.

Напрям науки — технологія виробництва літальних 
апаратів.

ХОРОЛЬСЬКИЙ Павло Петрович — старший науковий 
співробітник Інституту технічної механіки Нацiональної 
академiї наук України та Державного космiчного агент-
ства України.

Напрям науки — системний аналіз космічної діяльнос-
ті з дистанційного зондування Землі та проблем техніко-
економічного обгрунтування космічних програм України.

ЧЕРЕМНИХ Олег Костянтинович — завідувач відділу 
космічної плазми Інституту космічних досліджень Наці-
ональної академії наук України та Державного космічно-
го агентства України, доктор фізико-математичних наук, 
професор.

Напрям науки — фізика ближнього космосу, фізика 
плазми.


