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АСАЙОНОК Олександр Вікторович — науковий співро-
бітник відділу вібраційних та термоміцнісних досліджень 
Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгор-
ного Національної академії наук України, кандидат тех-
нічних наук.

Напрям науки — динаміка та міцність конструкцій 
машинобудування.

БАРАНОВ Євгеній Юрійович — начальник проектного 
комплексу Державного підприємства «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

БАТУТІНА Тетяна Яківна — начальник сектору вібра-
ційних, ударних, акустичних навантажень і динамічних 
характеристик Державного підприємства «Конструктор-
ського бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

БУРЧАКОВ Богдан Володимирович — інженер сектору 
вібраційних, ударних, акустичних навантажень і дина-
мічних характеристик Державного підприємства «Кон-
структорського бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ДАВИДЕНКО Сергій Олександрович — начальник комп-
лексу випробувань й експлуатації ракетних і ракетно-
космічних комплексів, розроблення систем керування, 
прицілювання, навігації ракет і ракет-носіїв, наземно-
го технологічного устаткування, засобів автоматизації 
стендових випробувань, підготовки й пуску Державно-
го підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля».

Напрямки науки — менеджмент проектів, системи 
керування ракет і ракет-носіїв, засоби автоматизації 
ракетних і ракетно-космічних комплексів, системи екс-
плуатації ракетно-космічної техніки.

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

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ДЕМЧЕНКО Вадим Анатолійович — інженер Держав-
ного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля», аспірант.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

ЗАЙЦЕВ Борис Пилипович — провідний науковий співро-
бітник відділу вібраційних та термоміцнісних досліджень 
Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгор-
ного Національної академії наук України, доктор техніч-
них наук, старший науковий співро бітник.

Напрям науки — механіка деформівного твердого 
тіла, динаміка та міцність машинобудівних і космічних 
конструкцій та електромагнітів.

ІВАНОВА Валентина Іванівна — начальник групи про-
ектної орбітальної балістики Державного підприємства 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — механіка космічного польоту.

КАЛИНИЧЕНКО Дмитро Сергійович — інженер проек-
тного відділу Державного підприємства «Конструктор-
ське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», аспірант.

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

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

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

КОЗАК Людмила Володимирівна — доцент кафедри 
астрономії та фізики космосу фізичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, кандидат фізико-математичних наук.

Напрям науки — фiзика навколоземного космiчного 
простору.

ЛАУШ Анатолій Григорович — головний конструктор 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Навіс-Ук-
раї на».

Напрям науки — розробка апаратури супутникової 
навігації, високоточна відносна навігація, бістатична ра-
діолокація по сигналах ГНСС та псевдосупутників.

МАКАРОВ Олександр Леонідович — заступник Генераль-
ного конструктора з питань створення й експлуатації 
космічних апаратів, супутникових систем, контрольно-
вимірювальних і інформаційно-керувальних засобів 
ракетно-космічного та наземного сегментів Державно-
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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.

ОРЄХОВ Кирило Миколайович — начальник групи роз-
рахунку внутрішньої балістики ракетних двигунів твер-
дого палива Державного підприємства «Конструктор-
ське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». 

Напрям науки — ракетні двигуни. 

ПОЛУЯН Микола Васильович — начальник сектору про-
ектного відділу Державного підприємства «Конструк-
торське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — теоретичні та експериментальні до-
слідження для забезпечення створення перспективних 
засобів доставки корисного вантажу.

ТИХОНОВ Валерій Леонідович — начальник спеціалізо-
ваної науково-дослідної лабораторії перспективних при-
ладів і алгоритмів оброблення інформації інерціальних 
навігаційних систем Державного підприємства «Кон-
структорське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрямки науки — інерціальні системи навігації, ви-
користання супутникових навігаційних систем, алгорит-
ми навігації і наведення.

ТКАЧЕНКО Олександр Іванович — старший науковий 
співробітник Міжнародного науково-навчального цен-
тру інформаційних технологій і систем Національної 
академії наук України і Міністерства освіти і науки Укра-
їни, доктор технічних наук.

Напрям науки — навігація та керування рухомими 
об'єктами.

ШЕПТУН Анатолій Дмитрович — головний спеціаліст 
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Пів-
денне» ім. М. К. Янгеля», кандидат технічних наук.

Напрям науки — механіка космічного польоту.

ШУЛЬЖЕНКО Микола Григорович — завідувач відді-
лу вібраційних та термоміцнісних досліджень Інституту 
проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Наці-
ональної академії наук України, доктор технічних наук, 
професор.

Напрям науки — динаміка, міцність, діагностика і ре-
сурс машинобудівних та космічних конструкцій.


