
З 2 по 6 вересня у Євпаторії відбулася XIII Українська конференція 

з космічних досліджень, організована Інститутом космічних досліджень 

НАН України та ДКА України і Національним центром управління та 

випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ, м. Євпаторія). Загальна 

кількість учасників становила 220 фахівців із провідних наукових центрів 

України (ІКД, ДП КБ «Південне», ГАО, ЛЦ ІКД, ІТМ, ІПМ, Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна, Львівської політехніки, 

ХНУРЕ та ін.), а також Росії, Білорусі, Казахстану, Польщі та Румунії. Заходи 

конференції підтримані Державним космічним агентством України та 

Національною академією наук України. У рамках конференції відбулося 

засідання російсько-української робочої групи (за участі фахівців ДКАУ та 

Федерального космічного агентства Роскосмос) із співробітництва в 

космічній сфері, на якому обговорено, зокрема, стан виконання спільних 

програм та перспективи використання засобів НЦУВКЗ. 

Протягом роботи конференції обговорено актуальні проблеми космічних 

досліджень, результати виконання проектів Загальнодержавної космічної 

програми на 2013–2017 рр., а також цільової комплексної програми НАН 

України з космічних досліджень. Засідання конференції проводились у 

рамках п’яти секцій та шести тематичних підсекцій. Заслухано 27 пленарних 

та 146 секційних доповідей, представлено 28 стендових доповідей, проведено 

дискусії та круглі столи з актуальних тем, а також робочі наради з поточних 

та перспективних проектів (проект «Іоносат-Мікро», дослідження Місяця: 

перспективи участі українських учених). Представлено нові видання з 

космічної тематики. 

За результатами роботи конференції прийнято спільне рішення, у якому, 

зокрема, зазначено: відзначити високий науковий рівень представлених 

доповідей, а також актуальність дискусій із проблем фізики космосу, 

приладів для космічних досліджень, астрофізики, космічної погоди, 

космічної біології та дистанційного зондування Землі; продовжити активну 

підготовку космічного проекту ІОНОСАТ–МІКРО та погодитися з 

комплексом заходів, сформульованих у відповідному протоколі робочої 

наради; вважати актуальним підготовку до здійснення космічного проекту 

АЕРОЗОЛЬ та передбачити обговорення актуальних питань проекту на 

наступній конференції; забезпечити підготовку дискусії з перспективних 

космічних досліджень, зокрема Місяця, з метою формулювання пріоритетів 

України в межах міжнародних програм досліджень… (В Євпаторії пройшла 

13-а Українська конференція з космічних досліджень // Державне 

космічне агентство України (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 6.09). 


