Українсько-литовські перспективи співпраці в галузі морських наук,
технологій та освіти
22–23 жовтня 2015 р. у м. Клайпеда (Литва) відбулися зустрічі делегації
Науково-виробничого центру морських досліджень і технологій Національної
академії наук України (Океанологічного центру НАН України) з литовськими
колегами.
Представники української делегації на чолі з директором Океанологічного
центру НАН України доктором географічних наук, професором О. Щипцовим
зустрілися з керівництвом і представниками Клайпедського державного
університету на чолі з в. о. ректора цього вищого навчального закладу,
проректором інфраструктури та розвитку доктором С. Гулбінскасом.
Під час візиту О. Щипцов і радник директора Океанологічного центру
НАН України кандидат геологічних наук С. Карабович зустрілися з директором
Центру відкритого доступу морських досліджень Клайпедського університету
(ЦВДМД КУ) доктором В. Вайткявічене, завідувачем лабораторії морських
екосистем доктором З. Гасюнайтей, завідувачем лабораторії флоту та
експедиційних досліджень доктором Н. Блажаускасом, а також провідними
вченими лабораторії морських екосистем ЦВДМД КУ докторами Р. Пілкаітітей,
П. Землісом і А. Нарщюсом.
Представники Океанологічного центру НАН України ознайомилися з
науково-дослідною базою ЦВДМД КУ й науково-дослідним судном «Мінтіс», а
також відвідали навчально-науковий вітрильник «Брабандер» Клайпедського
державного університету.
Сторони обговорили перспективи співпраці в галузі морських наук,
технологій та освіти, а також підписали протокол намірів про співпрацю. У
документі констатовано, що збереження, використання і розвиток науковотехнічного потенціалу, удосконалення системи підготовки та перепідготовки
фахівців для морських галузей, підвищення рівня функціонування науководослідного флоту є найважливішими чинниками реалізації національних
інтересів Литовської Республіки й України в галузі морської діяльності. Було
також зазначено, що реалізації національних інтересів обох країн сприятимуть
сім таких кроків:
1. Розроблення та виконання програм дослідження й використання
ресурсів Азовського, Балтійського та Чорного морів та інших районів Світового
океану.
2. Підтримання найважливіших наукових і проектно-конструкторських
організацій морського профілю Литовської Республіки й України.
3. Зосередження
зусиль
наукових
і
проектно-конструкторських
організацій, дослідних та експериментальних виробництв на виконанні
основних завдань у сфері морської діяльності.

4. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації відповідних наукових кадрів.
5. Використання наукового потенціалу Міністерства освіти і науки
Литовської Республіки, а також Національної академії наук України,
Міністерства освіти і науки України для вирішення фундаментальних та
прикладних завдань у сфері морської господарської діяльності.
6.Забезпечення здійснення морських досліджень суднами науководослідного флоту, розроблення й виконання програми модернізації науководослідного флоту Литовської Республіки й України.
7. Підтримання видавничої діяльності задля забезпечення випуску
довідкової, наукової, науково-технічної, навчальної та науково-популярної
літератури.
З метою сприяння подальшому поглибленню співпраці в галузі морських
наук, технологій та освіти сторони погодилися з доцільністю підписання в
майбутньому відповідного договору про двостороннє співробітництво
(Делегація Океанологічного центру НАН України відвідала Литву //
Національна академія наук України (http://g.ua/DAre). – 2015. – 27.10).

