
У Дніпропетровську пройшли X Наукові читання «Дніпровська орбіта» 

Наукові читання «Дніпровська орбіта» – науковий форум, організований з 

метою обговорення гуманітарних проблем освоєння космосу, у 10-й раз пройшов на 

Дніпропетровщині і зібрав учених, конструкторів, фахівців, наукових співробітників, 

молодих фахівців і студентів підприємств і організацій аерокосмічної галузі України. 

Організаторами X Ювілейних наукових читань «Дніпровська орбіта» цього року 

виступили:  

• Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»; 

• Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова 

(НЦАОМ); 

• Музей космонавтики ім. С. П. Корольова Житомирської обласної ради. 

Для участі в наукових читаннях було розіслано більше 100 запрошень, заявки 

для участі надійшли від учених, конструкторів, фахівців, наукових співробітників, 

молодих фахівців і студентів підприємств і організацій аерокосмічної галузі 

Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, Житомира, Харкова, Полтави, Чернівців, 

Астани. 

Офіційне відкриття та пленарне засідання відбулося 4 листопада 2015 р. Із 

привітальним словом до учасників і гостей звернувся генеральний директор 

Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова В. Хуторний. 

З доповіддю «Політ в майбутнє», присвяченій РН «Зеніт», виступив заступник 

генерального конструктора Державного підприємства «Конструкторське бюро 

Південне» ім. М. К. Янгеля з льотно-конструкторських випробувань і льотній 

експлуатації А. Агарков. Своїми враженнями й спогадами про роботу над РН «Зеніт» 

поділився Герой України В. Команов. З великим інтересом учасники й гості 

Наукових читань подивилися відеофільм «Славний шлях Зеніта». 

5 листопада 2015 р. відбулися засідання за шістьома науковими напрямами: 

• історія авіації й ракетно-космічної техніки; 

• аерокосмічна освіта молоді; 

• екологія й Космос; 

• філософія й Космос; 

• економіко-правові, гуманітарні й етичні й аспекти освоєння Космосу; 

• молодь і Космос.  

Усього було заслухано 32 доповіді, в обговоренні взяли участь 75 учасників і 

гостей Наукових читань, серед яких найбільшою була делегація молодих фахівців 

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». 

У рамках Наукових читань пройшов круглий стіл «Механік, вчений, педагог: до 

95-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора Ігоря 

Костянтиновича Коська». 

На заключному засіданні, що відбулося 6 листопада 2015 р., підсумки підбили 

члени наукового комітету В. Савчук, О. Кулик, І. Дячук, В. Кривошеїн, І. Селіфонов. 



Кращі доповіді були відзначені дипломами та рекомендовані до публікації в 

професійних наукових журналах («Вісник Дніпропетровського Національного 

університету. Серія Історія й філософія науки й техніки», «Екологія й 

ноосферологія» та ін.). Також відбулася презентація електронного диску 

«Дніпровська орбіта», який планується зареєструвати як електронне періодичне 

видання матеріалів Наукових читань із присвоєнням йому Міжнародного 

стандартного серійного номера ISSN (У Дніпропетровську пройшли X Наукові 

читання «Дніпровська орбіта» // Державне космічне агентство України 

(http://g.ua/DUfB). – 2015. – 18.11). 
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