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ГЕНІАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОР
РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
До 100-річчя від дня народження академіка М.К. Янгеля

19 жовтня цього року у Великому кон-
ференц-залі НАН України відбула-

ся Ювілейна сесія Загальних зборів Наці-
ональної академії наук України за участю 
Державного космічного агентства України, 
присвячена 100-річчю від дня народження 
академіка АН СРСР та АН УРСР Михайла 
Кузьмича Янгеля — видатного вченого і кон-
структора в галузі ракетно-космічної техні-
ки, одного з організаторів ракетної промис-
ловості в СРСР та Україні, засновника і пер-
шого головного конструктора Конструктор-
ського бюро «Південне» (1954–1971).

Відкрив сесію президент НАН України 
академік НАН України Б.Є. Патон, який 
окреслив роль М.К. Янгеля у становленні і 
розвитку ракетобудування нашої держави. 
Були зачитані вітання, що надійшли від 
Президента України В.Ф. Януковича, Голо-
ви Верховної Ради України В.М. Литвина 
та Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова.

У своєму виступі голова Державного кос-
мічного агентства України Ю.С. Алек  сє єв, 
який очолював Організаційний комітет з під-
готовки та відзначення 100-річного ювілею 
М.К. Янгеля, зупинився на основних захо-
дах, що проходять в Україні як данина чис-
ленним заслугам Михайла Кузьмича. Юрій 
Сергійович зазначив, що цю дату широко 
вшановують у наукових, військових, вироб-
ничих і громадських колах України та Росії.

Всебічному висвітленню життя і творчо-
го шляху вченого присвятив свою доповідь 
академік НАН України В.П. Горбулін. За-
ступник голови Федерального космічного 
агентства Росії (Роскосмосу) С.О. По но ма-
рьов повідомив про вшанування пам’яті 
М.К. Янгеля в Російській Федерації та роль 
ученого в збереженні паритету між держа-
вами, що конфронтували в роки «холодної 
війни».

Генеральний конструктор — генеральний 
директор ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Ян-
геля» О.В. Дегтярев у своєму виступі роз-
повів про збереження та розвиток Кон-
структорським бюро традицій, які започат-
кував його засновник.

Льотчик-космонавт Російської Федера-
ції Ю.М. Батурін влучно відмітив, що жит-
тя М.К. Янгеля розділене на три періоди: 
юність, авіація та ракети. На думку космо-
навта, Михайло Кузьмич залишався осто-
ронь від політики, проте надавав «блиску» 
радянським діячам.

Доповідь про космічні розробки науково-
го та народногосподарського призначення 
КБ «Південне» зробив член-ко рес пондент 
НАН України В.Й. Драновський.

Спогадами про люблячого батька Ми-
хайла Янгеля, який виховував дітей у дусі 
патріотизму, поділилася дочка академіка 
Людмила Михайлівна Янгель.




