
79ISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. 2016. Т. 22. № 1

Наші автори

АЛПАТОВ Анатолій Петрович — завідувач відділу Ін-
ституту технічної механіки Національної академії наук 
України і Державного космічного агентства України, 
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч на-
уки і техніки України. 

Напрям науки — системний аналіз, динаміка та ке-
рування космічними апаратами, динаміка багатокомпо-
нентних керованих механічних систем, теорія рухливого 
керування, проблема космічного сміття. 

АНІЩЕНКО В'ячеслав Михайлович — начальник сек-
тору Державного підприємства «Конструкторське бюро 
«Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — проектування і розробка ракетно-
космічних комплексів, космічних апаратів і супутнико-
вих систем.

ГУДРАМОВИЧ Вадим Сергійович — завiдувач вiддiлу 
Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї наук 
України та Державного космiчного агентства України, 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
Нацiональної академiї наук України. Лауреат Держав-
ної премії України в галузі науки і техніки та премій  
Нацiональної академiї наук України ім. М. К. Янгеля і 
ім. С. П. Тимошенка.

Напрям науки — міцність і надійність механічних 
систем.

ДАНІЄВ Юрiй Фаїзович — старший науковий співробіт-
ник Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї 
наук України та Державного космiчного агентства Укра-
їни, кандидат технічних наук.

Напрям науки — міцність і надійність механічних 
систем.

ДЕГТЯРЕВ Олександр Вікторович — Генеральний кон-
структор — Генеральний директор Державного підпри-
ємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Ян-
геля», академік Національної академії наук України, 
доктор технічних наук, кандидат економічних наук, 
академік міжнародної академії астронавтики. Секретар 
українського регіонального відділення Міжнародної ака-
демії астронавтики. Лауреат Державної премії України, 
нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ ступеня. 

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

ДРОЗДЕНКО Олександр Сергійович — студент Дніпро-
петровського коледжу ракетно-космічного машинобу-
дування Дніпропетровського національного універси-
тету ім. Олеся Гончара за спеціальністю «виробництво 
ракетно-космічних літальних апаратів».

Напрям науки — дослідження і проектування ракет-
них двигунів, екологія, історія.

ДУРАЧЕНКО Володимир Михайлович — начальник від-
ділу  Державного підприємства «Конструкторське бюро 
«Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки —  проектування і розробка ракетно-
космічних комплексів, космічних апаратів і супутнико-
вих систем.

ЗАКРЖЕВСЬКИЙ Олександр Євгенович — викону-
вач обов'язків завідувача відділу Інституту механіки 
ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук Укра-
їни, доктор технічних наук. 

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

КЛИМЕНКО Дмитро Васильович — начальник відділу 
навантажень, динамічних характеристик і міцності Дер-
жавного підприємства «Конструкторське бюро «Півден-
не» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук.

Напрям науки — проектування і розробка ракетно-
космічних комплексів, космічних апаратів і супутнико-
вих систем.

КНИШЕНКО Юрій Вікторович — старший науковий 
співробітник вiддiлу аерогазодинаміки і динаміки техніч-
них систем Iнституту технiчної механiки Нацiональної 
академiї наук України та Державного космiчного агент-
ства України, кандидат технічних наук, старший науко-
вий співробітник.

Напрям науки —  аерогазодинаміка, механіка рідини, 
газу і плазми.

ЛАЗУЧЕНКОВ Дмитро Миколайович — молодший на-
уковий співробітник Iнституту технiчної механiки 
Нацiональної академiї наук України та Державного 
космiчного агентства України.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 
апаратiв, фiзика плазми.
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ЛЕВЕНКО Олександр Сергійович — Головний конструк-
тор аерокосмічних систем Аерокосмічного агентства 
«Магеллан».

Напрям науки — дослідження і конструювання ра-
кетно-космічних систем, аерокосмічні ракетні комплек-
си, орбітальні апарати, що повертаються, дистанційне 
зондування Землі.

МАКАРОВ Олександр Леонідович — заступник Генераль-
ного директора Державного підприємства «Конструк-
торське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» з питань 
створення і експлуатації космічних апаратів і супутнико-
вих систем, кандидат технічних наук, академік Міжна-
родної академії астронавтики, лауреат Державної премiї 
України. 

Напрям науки — проектування і розробка ракетно-
космічних комплексів, космічних апаратів і супутнико-
вих систем.

МЕЛАНЧЕНКО Олександр Геннадійович — начальник 
відділу Державного підприємства «Конструкторське бюро 
«Південне» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук.

Напрям науки — системи і процеси керування.

МЕРІНО Маріо Мартінез — професор Мадридського 
університету імені Карлоса III (Іспанія), доктор філосо-
фії з космічної техніки. 

Напрям науки — космічні двигуни, фізика плазми, 
намагнічені та ненамагнічені струмені плазми.

ПАУК Олег Леонідович — радник генерального директора 
ВО «ДП Південний машинобудівний завод ім. О. М. Ма-
карова».

Напрям науки — дослідження і проектування ракетно-
космічних систем, аспекти проектування і створення 
орбітального апарату, що повертається, безпека життєді-
яльності, міжнародна економіка.

ПИЛИПЕНКО Олег Вікторович — директор Інституту 
технічної механіки Нацiональної академiї наук Украї-
ни і Державного космічного агентства України, завід-
увач 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.

ПОШИВАЛОВ Володимир Павлович — завiдувач вiддiлу 
Iнституту технiчної механiки Нацiональної академiї наук 
України та Державного космiчного агентства України, 
доктор технічних наук, професор.

Напрям науки — міцність і надійність механічних 
систем.

ПРИСЯЖНИЙ Володимир Ілліч — начальник Націо-
нального центру управління та випробувань косміч-
них засобів Державного космічного агентства України, 
старший науковий співробітник, кандидат технічних 
наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки. 

Напрям науки — дистанційне зондування Землі, на-
земні і космічні комплекси космічних систем. 

СИБІРЯКОВА Євгенія Сергіївна — завідувачка сектору 
Нау ково-дослідного інституту «Миколаївська астроно-
мічна обсерваторія», кандидат фізико-математичних 
наук.

Напрям науки — навколоземна астрономія.

СІНЧА Олександр Олександрович — інженер Держав-
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — цільове керування космічними апа-
ратами.

СІРЕНКО Володимир Миколайович — заступник го-
ловного конструктора Державного підприємства «Кон-
структорське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» з пи-
тань балістики, динаміки, аеродинаміки, газодинаміки, 
навантажень і міцності — начальник комплексу. Канди-
дат технічних наук, лауреат Державної премії України, 
Лауреат премії Ленінського комсомолу, Заслужений пра-
цівник промисловості України. 

Напрям науки — проектування і розробка ракетно-
космічних комплексів, космічних апаратів і супутнико-
вих систем.

ТИМОШЕНКО Валерій Іванович — завідувач відді-
лу аерогазодинаміки і динаміки технічних систем Ін-
ституту технічної механіки Національної академії наук 
України та Державного космічного агентства України, 
доктор фізико-математичних наук, професор, член-ко-
рес пондент Національної академії наук України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки та премії Націо-
нальної академії наук України ім. М. К. Янгеля.

Напрям науки — аерогазодинаміка, механіка рідини, 
газу і плазми.

ФОКОВ Олександр Анатолійович — старший науковий 
співробітник Інституту технічної механіки Національної 
академії наук України і Державного космічного агент-
ства України, кандидат технічних наук, старший науко-
вий співробітник. 

Напрям науки — динаміка та керування космічними 
апаратами, робототехнічні системи.

ХОРОШИЛОВ Сергій Вікторович — провідний науковий 
співробітник Інституту технічної механіки Національної 
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академії наук України і Державного космічного агент-
ства України, доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник. 

Напрям науки — динаміка та керування космічними 
апаратами, керування великими космічними конструк-
ціями, теорія адаптивного та робастного керування, про-
блема космічного сміття. 

ЦІХОЦЬКИЙ Філіппо — аспірант Мадридського універ-
ситету імені Карлоса III, магістр з космічної техніки. 

Напрям науки — електрична тяга, радіочастотний роз-
ряд, фізика плазми, аналіз місій, оптимізація міжпланет-
них перельотів, методи відхилення астероїда, наведення, 
навігація та керування поблизу астероїда, гальмування в 
атмосфері.

ШУВАЛОВ Валентин Олексiйович — завiдувач вiддiлу ме ха-
нiки iонiзованих середовищ Iнституту технiчної механiки 
Нацiональної академiї наук України та Державного кос-
мiч ного агентства України, доктор технiчних наук, про-
фесор, лауреат Державної премiї України, лауреат премiї 
На цiо наль ної академiї наук України iм. М. К. Янгеля.

Напрям науки — плазмоелектродинамiка космiчних 
апаратiв, фiзика плазми.

ШУЛЬГА Олександр Васильович — директор Науково-
дослідного інституту «Миколаївська астрономічна об-
серваторія», старший науковий співробітник, доктор фі-
зи ко-математичних наук.

Напрям науки — навколоземна астрономія, фізика 
со нячно-земних зв’язків.


