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11 квітня 2021 року на 76 році життя після тяжкої хвороби пішов з життя  
видатний інженер-конструктор, талановитий вчений і чудова людина 

 
МАРУСЕНКО АНАТОЛІЙ ІЛАРІОНОВИЧ 

 
Анатолій Іларіонович народився 1 листопада 1945 року в с. Селіванівська, Мілютинського 

району Ростовської області. У 1970 р. він став випускником ХАІ за фахом «радіоелектронні 
пристрої», а потім поступив на роботу в Українську філію науково-дослідного інституту 
вимірювальної техніки (надалі - самостійний НДІ радіотехнічних вимірювань («НДІРВ»)).  

Початок трудової і наукової діяльності Анатолія Іларіоновича пов'язано з розробкою 
складних радіотехнічних систем для відстеження траєкторій польотів ракетно-космічних апаратів. 
Саме ця техніка багато в чому визначала успіх вітчизняних космічних програм, досягненнями яких 
ми по праву пишаємося досі. Присвячені вирішенню цих завдань наукові дослідження Анатолій 
Іларіонович узагальнив у своїй кандидатській дисертації, яку він успішно захистив у своїй 
AlmaMater в 1990 р. за фахом 5.12.21.  

Подальша професійна біографія Анатолія Іларіоновича пов'язана з розробкою 
ультразвукової медичної діагностичної техніки. Не буде перебільшенням сказати, що саме він був 
творцем і багаторічним лідером українського медичного приладобудування в цій сфері. Під 
керівництвом і за безпосередньою участю Анатолія Іларіоновича були розроблені практично всі 
вітчизняні ультразвукові діагностичні апарати, а саме: ТІ628А, ULTIMA Pro-10, ULTIMA Pro-30, 
ULTIMA PA, ультразвукові скануючі системи Soneus і багато інших. Кожний з цих пристроїв втілював 
у собі новітні наукові і технічні рішення, продиктовані нездоланним прагненням Анатолія 
Іларіоновича до досконалості. Кожний з цих пристроїв зробив свій вагомий внесок в збереження 
здоров'я, а часто і самого життя багатьох тисяч наших співвітчизників. Ці заслуги Анатолія 
Іларіоновича були відзначені в 2013 році Державною премією України в галузі науки і техніки.  

Анатолій Іларіонович був душею української ультразвукової спільноти - унікального 
творчого середовища, яке об'єднало математиків, фізиків, розробників апаратури і медиків 
захоплених ідеєю розвитку діагностичних технологій. Як справжній майстер своєї справи, Анатолій 
Іларіонович, був широко відомий професіоналам не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. 
Наукова спадщина Анатолія Іларіоновича широка і різноманітна. Це десятки статей, патентів і 
нових технологій, які створюють надійну основу для подальшого розвитку вітчизняного медичного 
приладобудування.  

За більш ніж півстолітню трудову діяльність Анатолій Іларіонович пройшов шлях від 
інженера-початківця до заступника директора з наукової роботи, головного конструктора за 
напрямком в фірмі "Радмір" ДП АТ НДІРВ, а також співзасновника та головного конструктора ТОВ 
"Ультрасайн". Але які б високі посади він не обіймав, для своїх співробітників Анатолій Іларіонович 
завжди залишався, перш за все, мудрим наставником і вірним другом.  

Анатолій Іларіонович плідно працював до останнього дня ...  
Сьогодні, разом з родиною Анатолія Іларіоновича, ми у скорботі через цю раптову і 

непоправну втрату. 
Світла пам'ять про АНАТОЛІЯ ІЛАРІОНОВИЧА МАРУСЕНКО назавжди збережеться в наших 

серцях! 




