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БІЛОУСОВ  Костянтин Георгійович — заступник Голов-

ного конструктора і начальника проектно-конструктор-

сько го бюро космічних апаратів, систем вимірювання та 

телекомунікацій Державного підприємства «Конструк-

торське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

БУШАНСЬКА Олександра Сергіївна — аспірант факуль-

тету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дні-

пропетровського Національного університету імені Оле-

ся Гончара.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-

хом літальних апаратів, оброблення даних ДЗЗ.

ГАЛИЧ Миколай Григорович — інженер відділу антен-
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го підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 

ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — антенно-фідерні пристрої та засоби 

мікрохвильової техніки.

ГУБАРЄВ В'ячеслав Федорович — завідувач відділу 

керування динамічними системами Інституту косміч-

них досліджень Національної академії наук України 

і Державного космічного агентства України, доктор 

технiчних наук, член-кореспондент НАН України, про-

фесор.

Напрям науки — керування динамічними системами.

ГУРОВА А. М. — аспірантка Інституту держави і пра-

ва ім. В. М. Корецького Національної академії наук 

Ук раїни.

Напрям науки — космічне право.

ДЯЧУК Ірина Дмитрівна — директор Музею космонав-

тики ім. С. П. Корольова Житомирської обласної ради.

Напрям науки — історія космонавтики. 

МАЛИШЕВА Наталія Рафаїлівна — заступник директо-

ра Міжнародного центру космічного права при Інституті 

держави і права імені В. М. Корецького Національної 

академії наук України, академік НАПрН України, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Напрям науки — космічне право.

МАСЛЕЙ  Володимир Микитович — Головний конструк-

тор і начальник проектно-конструкторського бюро кос-

мічних апаратів, систем вимірювання та телекомуніка-

цій Державного підприємства «Конструкторське бюро 

«Південне» ім. М. К. Янгеля».

Напрям науки — ракетно-космічна техніка.

МАСЛОВА Анна Іванівна — науковий співробітник від-

ділу системного аналізу та проблем керування Інституту 

технічної механіки Національної академії наук України 

і Державного космічного агентства України, кандидат 

фізико-математичних наук.

Напрям науки — динаміка космічних систем та їхня 

взаємодія з розрідженим середовищем, динаміка твердо-

го тіла, теорія коливань.

МЕЛЬНИЧУК Сергій Вікторович — науковий співробіт-

ник відділу керування динамічними системами Націо-

нальної академії наук України і Державного космічного 

агентства України, кандидат технiчних наук.

Напрям науки — керування динамічними системами.

МОЗГОВИЙ Дмитро Костянтинович — доцент факульте-

ту фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпро-

петровського Національного університету імені Олеся 

Гончара, кандидат технічних наук.

Напрям науки — динаміка, балістика та керування ру-

хом літальних апаратів, оброблення даних ДЗЗ.

ПИРОЖЕНКО Олександр Володимирович — провідний 

науковий співробітник відділу системного аналізу та 

проблем керування Інституту технічної механіки Націо-

нальної академії наук України і Державного космічного 

агентства України, доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник.

Напрям  науки — динаміка космічних систем, теоре-

тична механіка, теорія коливань, стійкість руху, регуляр-

на та хаотична динаміка, нелінійна механіка.
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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».
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