
ISSN  2073-7394 

    Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Заснований  
у 2007 році 
 

Наукове періодичне видання,  
в якому відображені результати  
наукових досліджень з розробки та 
удосконалення систем управління, 
навігації та зв’язку у різних  
проблемних галузях. 
 

Засновник:  
Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка 
 

Адреса редакційної колегії: 
Україна, 36011, м. Полтава,  
Першотравневий проспект, 24 
 

Телефон: +38 (066) 706-18-30 
(консультації, прийом статей). 
 

E-mail:  
k ozelk ov ae@ ukr .net  
 

Інформаційний сайт:  
http://www.pntu.edu.ua 
 

Реферативна  інформація  
зберігається: у загальнодержавній 
реферативній базі даних  
„Україніка наукова” та публікується  
у відповідних тематичних серіях 
УРЖ „Джерело”. 

РЕДАКЦІЙНА  КОЛЕГІЯ: 
Голова:  
КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
Заступники голови:  
ШЕФЕР Олександр Віталійович (канд. техн. наук, доц., Україна) 
ШУЛЬГА Олександр Васильович (д-р техн. наук, доц., Україна) 
Члени:   
БЛАУНШТЕЙН Натан Олександрович (д-р техн. наук, проф., Ізраїль) 
ВЕСОЛОВСЬКИЙ Кшиштоф (д-р техн. наук, проф., Польща) 
ІЛЬЇН Олег Юрійович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
КОРОБКО Богдан Олегович (канд. техн. наук, доц., Україна) 
КОШОВИЙ Микола Дмитрович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
КУЧУК Георгій Анатолійович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
ЛАДАНЮК Анатолій Петрович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
ЛУНТОВСЬКИЙ Андрій Олегович (д-р техн. наук, проф., Німеччина) 
МАШКОВ Віктор Альбертович (д-р техн. наук, проф. Чехія) 
МАШКОВ Олег Альбертович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
МОРГУН Олександр Андрійович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
ПОПОВ Валентин Іванович (д-р фіз.мат. наук, проф., Латвія) 
СТАНКУНАС Джонас (д-р техн. наук, проф., Литва) 
СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
ФРОЛОВ Євгеній Андрійович ((д-р техн. наук, проф., Україна) 
ХОРОШКО Володимир Олексійович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
ЧОРНИЙ Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., Україна) 
Відповідальний секретар:  
КОЗЕЛКОВА Катерина Сергіївна (д-р техн. наук, проф., Україна) 

 

За  достовірність  викладених  фактів,  цитат  та  інших  відомостей відповідальність  несе  автор 
 

Журнал індексується наукометричною базою Google Scholar  
 

Затверджений до друку науково-технічною радою Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка (протокол № 7 від 17 травня 2017 року) 

 
Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати  

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого наказом  
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 25.01.2013 р., № 54   

 
Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 19512-93/2ПР від 16.11.2012 р. 

 

©   Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Випуск журналу присвячений  
120-й річниці із дня народження  

піонера теоретичної космонавтики 
 
 

 
 


