
У Києві презентовано перспективний міжнародний проект 

науковців України й Німеччини. 14 березня в Києві відбулося засідання за 

участі представників академічних установ, ВНЗ України й Німеччини, на 

якому обговорювались організаційні питання щодо створення 

Аерокосмічного центру Малої академії наук України. 

На міжнародній зустрічі були присутні член-кореспондент НАН 

України, президент МАН України С. Довгий, відомий німецький астронавт, 

професор Мюнхенського технічного університету У. Вальтер, космонавт, 

Герой України Л. Каденюк, директор Інституту аерокосмічних систем 

управління Національного авіаційного університету, академік НАН України 

В. Азарсков, директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА 

України О. Федоров, інші вчені, працівники НЦ «МАНУ» та учні МАН – 

активні учасники Міжнародного проекту «Українсько-німецький дитячий 

університет». 

Як зазначив у своєму виступі С. Довгий, на зустрічі з представниками 

академічних установ було прийнято рішення про відкриття Аерокосмічного 

центру Малої академії наук України. Мета цього об’єднання – максимальне 

залучення дітей з Малої академії наук до практичної діяльності в аерокосмічній 

галузі. Це створення мережі гуртків по всій Україні, проведення конкурсів і 

олімпіад, а також видання наукових посібників і методичних матеріалів із цієї 

тематики для школярів. Така ініціатива багато в чому завдячує нашій 

міжнародній діяльності, безпосередньо створенню Українсько-німецького 

дитячого аерокосмічного університету. С. Довгий також зазначив, що МАН 

звернулася за підтримкою до академічних установ, вищих навчальних закладів і 

підприємств галузі – усього близько 20 організацій – і таким чином було 

створено Міжнародний аерокосмічний центр. Партнерами є організації і 

науковці з Німеччини і Франції, також ведуться переговори з американською 

стороною. 

Серед співзасновників Аерокосмічного центру – Національний центр 

«Мала академія наук України», Аерокосмічний інститут Національного 

авіаційного університету, Інститут інформаційно-діагностичних систем 

Національного авіаційного університету, Інститут аерокосмічних систем 

управління Національного авіаційного університету, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут космічних 

досліджень НАН України та Національного космічного агентства України, 

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 

НАН України, Державне підприємство «Антонов» та інші установи. 



Основна ідея створення центру – підвищити в Україні інтерес до цієї 

галузі, застосовуючи широку мережу закладів Малої академії наук 

(Кутняков С., Кутнякова Т. Створено Аерокосмічний центр Малої 

академії наук: у Києві презентований перспективний міжнародний 

проект науковців України і Німеччини // Мала академія наук України 

(http://man.gov.ua). – 2013. – 15.03). 

 


