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АРТЕМЕНКО Ольга Анатоліївна — старший науковий 
співробітник відділу клітинної біології та анатомії Інсти-
туту ботаніки ім. М. Г. Холодного Нацiональної академiї 
наук України, кандидат біологічних наук, лауреат Дер-
жавної премії для молодих вчених в галузі науки і тех-
ніки.

Напрям науки — клітинна біологія та анатомія.

БАБИК Юрій Вікторович — науковий співробітник ла-
бораторії астроінформатики відділу АКІОЦ Головної 
астрономічної обсерваторії Нацiональної академiї наук  
України, кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — позагалактична астрономія, рентге-
нівська і гамма-астрономія.

БІЛОУСОВ Костянтин Георгійович — заступник голов-
ного конструктора-начальника проектно-конструктор-
ського бюро космічних апаратів, комплексів та систем 
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

БУСКО Тетяна Олегівна — молодший науковий співро-
бітник кафедри функціональних матеріалів фізичного 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — фізика функціональних матеріалів, 
астрофізика високих енергій.

ВАВИЛОВА Ірина Борисівна — завідувач лабораторії 
астроінформатики відділу АКІОЦ Головної астрономіч-
ної обсерваторії Нацiональної академiї наук України, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Напрям науки — позагалактична астрономія, матема-
тичні методи досліджень структури Всесвіту, бази даних, 
історія астрономії і космічних досліджень.

ВАСИЛЕНКО Анатолій Андрійович — молодший на-
уковий співробітник  лабораторії астроінформатики 
відділу АКІОЦ Головної астрономічної обсерваторії 
Нацiональної академiї наук  України.

Напрям науки —  позагалактична астрономія, рентге-
нівська і гамма- астрономія.

ГАЛАБУРДА Дмитро Анатолійович — начальник сектору 
відділу проектування космічних апаратів та космічних 
комплексів Державного підприємства «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

ГОРДІЄЦЬ Іван Миколайович — начальник групи Дер-
жавного підприємства «Конструкторське бюро «Півден-
не» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — космічна техніка.

ДЕГТЯРEВ Максим Олександрович — Головний конст-
руктор напряму Державного підприємства «Конструк-
торське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», член-ко рес-
пон дент Міжнародної академії астронавтики. 

Напрям науки — проектування і розробка ракетно-
космічних комплексів. 

ДЕГТЯРЕВ Олександр Вікторович — Генеральний кон-
структор – Генеральний директор Державного підприєм-
ства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янге-
ля», академік Національної академії наук України, доктор 
технічних наук, кандидат економічних наук, академік 
міжнародної академії астронавтики. Секретар україн-
ського регіонального відділення Міжнародної академії 
астронавтики. Лауреат Державної премії України, наго-
роджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня. 

Напрям науки — проектування, конструкція і вироб-
ництво літальних апаратів.

ДОБРИЧЕВА Дар'я Вікторівна — аспірант Головної 
астрономічної обсерваторії Нацiональної академiї наук  
України, інженер 1 кат. лабораторії  астроінформати-
ки відділу АКІОЦ Головної астрономічної обсерваторії 
Нацiональної академiї наук  України.

Напрям науки — позагалактична астрономія, бази даних.

ЄРМОЛЕНКО Євгенія Олександрівна — начальник са-
мостійної науково-технічної лабораторії стратегічно-
го планування і маркетингу Державного підприємства 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — стратегічне планування і маркетинг.

ЄФІМЕНКО Микола Володимирович — директор з на-
укової роботи Науково-виробничого підприємства 
«Хартрон-ЮКОМ», кандидат технічних наук, доцент 
Запорізького національного технічного університету.

Напрям науки — системи керування космічними апа-
ратами.

ЗАЙЦЕВА Анжела Юріївна — інженер-конструктор 
1 категорії відділу проектування космічних апаратів та 
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космічних комплексів Державного підприємства «Кон-
структорське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

ЗАЙЦЕВ Сергій Станіславович — інженер-конструктор 
1 категорії відділу проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів Державного підприємства «Кон-
структорське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

ІВАЩЕНКО Ганна Юріївна — молодший науковий спів-
робітник Астрономічної обсерваторії Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
фізико-математичних наук. 

Напрям науки — позагалактична астрономія, астро-
номічні бази даних.

КАЙДАШ Вадим Григорович — директор Науково-до-
слідного інституту астрономії Харківського національ-
ного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат фізи ко-
ма тематичних наук, старший науковий співробітник. 
Лауреат Державної премії України 2010 р. у галузі науки 
і техніки.

Напрям науки — фізика планет, спектрофотометрія, 
обробка астрономічних зображень.

КОНОХ Володимир Іванович — начальник відділу Дер-
жавного підприємства «Конструкторське бюро «Півден-
не» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки, лау-
реат премії ім. М. К. Янгеля Національної академії наук 
України.

Напрям науки — космічна техніка.

КОРОХІН Віктор Валентинович — завідувач відділу 
Сонця, Місяця та планет Науково-дослідного інститу-
ту астрономії Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник.

Напрям науки — фотометрія і поляриметрія планет та 
супутників, розробка програмного забезпечення та апа-
ратури для отримання та обробки фотополяриметрічних 
даних.

ЛУЦЕНКО Наталiя Володимирівна — старший викладач 
Запорізького національного технічного університету.

Напрям науки — програмування, моделювання склад-
них систем.

МАСЛЄЙ Володимир Микитович — Головний конст-
рук тор-начальник проектно-конструкторського бюро 
космічних апаратів, комплексів та систем Державно-
го підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

МАЩЕНКО Олександр Миколайович — перший за-
ступник Генерального конструктора – Генерального 
директора з організаційно-технічних питань Держав-
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МАКАРЕНКО Андрій Олександрович — начальник нау-
ково-дослідної лабораторії Державного підприємства 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МІТІКОВ Юрій Олексійович — завідувач кафедри дви-
гунобудування Дніпропетровського національного уні-
верситету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, 
доцент.

Напрям науки — двигунобудування.

МОСКАЛЬОВ Сергій Ігоревич — начальник відділу про-
ектування космічних апаратів та космічних комплексів 
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

НОВИКОВ Олександр Васильович — заступник Гене-
рального директора Державного підприємства «Кон-
структорське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», дирек-
тор Ракетно-космічного навчально-дослідного центру, 
кандидат технічних наук, професор, академік Міжна-
родної академії астронавтики, заслужений діяч науки і 
техніки України, нагороджений орденами.

Напрям науки — динаміка польоту та керування ра-
кетами.

ПАРОМОВА Тетяна Олександрівна — старший викладач 
Запорізького національного технічного університету.

Напрям науки — програмування, організація баз даних. 

ПОТАПОВ Олександр Михайлович — начальник комп-
лексу нових матеріалів та перспективних технологій 
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук, член-
корреспондент Міжнародної академії астронавтики, 
академік Академії технологічних наук України.

Напрям науки — теплозахисні і ерозійно стійкі мате-
ріали для соплових блоків ракетних двигунів на твердо-
му паливі; розробка та впровадження деталей з вуглець-
вуглецевих композиційних матеріалів.

ПРОКОПЧУК Олександр Олександрович — головний 
конструктор КБ з розробки ракетних двигунів Держав-
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — ракетно-космічна галузь.

ПУЛАТОВА Надія Григорівна — науковий співробітник  
лабораторії  астроінформатики відділу АКІОЦ Головної 
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астрономічної обсерваторії Нацiональної академiї наук  
України, кандидат фізико-математичних наук.  

Напрям науки — позагалактична астрономія, астро-
номічні бази даних.

РЕЗНІЧЕНКО Микола Павлович — науковий співробіт-
ник Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї 
наук України та Державного космiчного агентства Ук-
раїни. 

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 
апаратiв, фiзика плазми.

САВЧЕНКО Денис Олександрович — провідний інже-
нер лабораторії астрофізики та космології Інституту те-
оретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Нацiональної 
академiї наук України.

Напрям науки — астрофізика високих енергій, космо-
логія.

СЕРГІЄНКО Ольга Миколаївна — науковий співробіт-
ник Астрономічної обсерваторії Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка МОН України, 
кандидат фізико-математичних наук. 

Напрям науки — теоретична і спостережна космо-
логія.

ТКАЧЕНКО Віктор Дмитрович — начальник відділення 
науково-технічної інформації і патентно-ліцензійних 
досліджень Державного підприємства «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», заслужений маши-
нобудівник України, лауреат Державної премії в галузі 
науки і техніки. 

Напрям науки — інформаційні технології.

ТОКМАК Микола Анатолійович — науковий співробіт-
ник Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї 
наук України та Державного космiчного агентства Ук-
раїни.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 
апаратiв, фiзика плазми.

ТОРБАНЮК Олена Олександрівна — аспірант  Головної 
астрономічної обсерваторії Нацiональної академiї наук 
України. 

Напрям науки — позагалактична астрономія, бази 
даних.

УДОВИЧЕНКО Тетяна Олександрівна — інженер I 
категорії самостійної науково-технічної лабораторії 
стратегічного планування і маркетингу Державного 
підприємства «Конструкторського бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — стратегічне планування і маркетинг.

ШЕВЦОВ Євген Іванович — заступник Генерального 
конструктора з питань конструювання і супроводу кон-
струкцій, Головний конструктор Державного підприєм-
ства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янге-
ля». Заслужений машинобудівник України.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ШКУРАТОВ Юрій Григорович — завідувач кафедри 
астрономії та космічної інформатики Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, член-
кореспондент Національної академії наук України, док-
тор фізико-математичних наук, професор. Лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки (1986 р.), 
премії Національної академії наук України ім. М. П. Ба-
рабашова (1997 р.). Відмінник освіти України (2008 р). 

Напрям науки — фізика планет і розсіювання світла 
об'єктами зі складною структурою поверхні.

ШОВКОПЛЯС Юрій Анатолійович — заступник голов-
ного конструктора-начальника проектно-конст рук тор-
ського бюро космічних апаратів, комплексів та систем 
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — проектування космічних апаратів та 
космічних комплексів.

ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу 
механiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної 
механiки Нацiональної академiї наук України та Держав-
ного космiчного агентства України, доктор технiчних 
наук, професор, лауреат Державної премiї України, 
лауреат премiї Нацiональної академiї наук України 
iм. М. К. Янгеля.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 
апаратiв, фiзика плазми.

ШУЛЬГА Володимир Андрійович —заступник головного 
конструктора КБ з розробки ракетних двигунів Держав-
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук, заслужений 
діяч науки і техніки України, лауреат державної пре-
мії України в галузі науки і техніки, член Міжнародної 
академії астронавтики, лауреат премії ім. М. К. Янгеля 
Нацiональної академiї наук України.

Напрям науки — ракетно-космічна галузь.

ЯКУБОВСЬКИЙ Дмитро Анатолійович — старший на-
уковий співробітник лабораторії астрофізики та космо-
логії Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова 
Нацiональної академiї наук України, кандидат фізико-
математичних наук.

Напрям науки — астрофізика високих енергій, космо-
логія.


