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Традиційно у квітні, у дні святкування
Всесвітнього дня авіації і космонавтики та Дня
працівників ракетно-космічної галузі України, за
сприяння Міністерства освіти і науки України,
Житомирської обласної ради, Житомирської
обласної державної адміністрації, Малої академії
наук України, Житомирського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді
Центром високотехнологічної творчості молоді
при військовому інституті на базі провідного
міжвидового
багатопрофільного
військового
навчального
закладу
–
Житомирського
військового інституту імені С.П.Корольова – проводиться З’їзд творчої молоді
Житомирщини (далі – З’їзд).
Метою заходу є:
військово-патріотичне виховання молоді Житомирщини;
роз’яснення важливості виконання конституційного обов’язку щодо
підготовки до захисту Батьківщини;
популяризація наукової та науково-технічної діяльності серед учнівської
та студентської молоді;
залучення творчої молоді (молодих учених, студентів, школярів)
Житомирщини до наукової і науково-технічної діяльності, винахідницької та
раціоналізаторської роботи (практичних розробок) у сфері високих інноваційних
технологій;
використання творчого та наукового потенціалу, креативного мислення
молоді в розвитку всіх галузей держави;
сприяння розвитку України через високотехнологічний розвиток регіонів,
зокрема Житомирської області.
Основні напрями роботи З’їзду:
сучасні
інтернет
технології;
кібернетична безпека; інформаційна
безпека; захист інформації; екологічна
безпека; космічні технології; зв’язок та
інформатизація; інформаційні банківські
технології; апаратура зв’язку, радіо та
телебачення;
сучасні
технології
радіоелектроніки; роботизовані системи;
авіамоделювання та безпілотні авіаційні
комплекси; моделювання систем і
процесів в науці і техніці; сучасні та
перспективні
системи
оборонного
призначення;
системи
моніторингу
(дистанційного зондування землі та ін.);
енергозберігаючі технології.

До участі у науково-технічній виставці запрошуються учні та студенти із
загальноосвітніх шкіл Житомирщини, ліцеїв, гімназій, вищих навчальних
закладів, які мають можливість представити свої розробки, керівництво
Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради,
міста Житомир, представники замовників військового інституту.
У
рамках
З’їзду
проводяться
пленарні засідання, на яких заслуховують
виступи
авторів
кращих
розробок,
проводиться виставка науково-технічних
розробок учасників. Особлива увага
приділяється
діючим
комп’ютерним
програмам та макетам розробок. Заходи,
які
проводяться
в
рамках
З’їзду,
транслюються в он-лайн режимі на
офіційному
веб-сайті
військового
інституту.
Учасникам
та
гостям
З’їзду
демонструють
роботу
безпілотних
авіаційних комплексів, сучасні зразки
спеціального та стрілецького озброєння і
військової
техніки,
запрошують
ознайомитися із славетною історією
військового інституту в Народному музеї
бойової
слави
та
покуштувати
"солдатської каші".

Участь у З’їзді безкоштовна. Кращі
науково-технічні розробки відзначаються
дипломами та грамотами.

Учасникам З'їзду надається можливість
подальшої спільної роботи з науковцями
військового інституту у рамках діяльності
Центру високотехнологічної творчості
молоді.

