20.04.2018
Круглий стіл «Сучасні можливості космічної країни»
20 квітня 2018 р. в конференц-залі Торгово-промислової палати України
відбувся круглий стіл «Сучасні можливості космічної країни», організований
Державним космічним агентством України за ініціативи Ради молодих
працівників космічної галузі України (Державне космічне агентство України).
Основною метою заходу було визначення основних напрямків розвитку і
діяльності підприємств космічної галузі України, демонстрація нових
перспективних розробок та проектів, а також ролі, можливості та потенціалу
молоді ракетно-космічної галузі України.
З вітальним словом перед аудиторією виступив Голова Державного
космічного агентства України П. Дегтяренко. Серед почесних запрошених
гостей були присутні також Я. Яцків – академік НАН України, директор
Головної астрономічної обсерваторії України, А. Агарков – заступник
Генерального конструктора ДП «КБ «Південне ім. М. К. Янгеля», В. Васильєв –
Голова наглядової ради ПАТ «Елміз», О. Осадчий – Генеральний директор ВО
«Київприлад».
Представники підприємств галузі, інститутів Національної академії наук
України, вищих навчальних закладів, приватних компаній виступили з
доповідями в рамках круглого столу.
У ході обговорення матеріалів особливу увагу було приділено
інноваційним аспектам в розробці ракетно-космічної техніки та перспективам
їх реалізації. Значну зацікавленість викликали нові тенденції створення
конкурентоспроможної ракетно-космічної техніки, питання оптимізації
міжнародного співробітництва, підвищення інтересу громадськості та ЗМІ до
існуючих досягнень та нових проектів підприємств ракетно-космічної галузі.
Значну роль сьогодні для всієї космічної галузі відіграє високий рівень
підтримки з боку ДКА України та керівництва ДП «КБ «Південне» ініціативи
молоді в науково-технічній діяльності та професійному становленні;
актуальність та результативність активізації спільних досліджень підприємств
та організацій космічної галузі та НАН України; першочергове значення
консолідації зусиль українських компаній та вчених-ентузіастів в питаннях
дослідження та практичного освоєння космічного простору.
В рамках круглого столу було підтверджено наміри Ради молодих вчених
НАН України та Ради молодих працівників космічної галузі про підписання
Меморандуму про взаємодію. Головною метою молодіжного співробітництва є
розширення кооперації та створення робочої групи для реалізації спільних
проектів. Також було підписано Меморандум про співпрацю між Радою
молодих працівників космічної галузі України та Українським молодіжним
аерокосмічним об’єднанням «Сузір'я».

