
ЗАТ-ВЕРДЖЕНО
Ilаказ }lЦАОМ
20.01.2023p. J\Ъ l4-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiжнародну молодiя{tlу Ilауково-практичну конференцiю

<<JIюдиtlа i Космос>>

l. Загальlli положення
1,1' Мiжнаролна молодiжна науково-практична конференцiя кЛюдина i Космос>) (далi

конференuiя) - шорiчний захiд аерокосмiчноi галузi в ykpaTHi" в краiнах ближнього та
даJIьнього зарубiжжя, tцо проВоли'ься лjlя моJIоДих вчених i фахiвчiв" якi зв'язали свою
професiйНу лiяльнiс'гь з наукоЮ про космос та ракетобулуванням.

1.2. Конференltiя проводиться при постiйнiй i активнiй участi пiдприсмств i унiверситетiв
ракетt{о-космiчноl,о rrрофiлю. створюючи тим самим унiкальну можливiсть i умови для
взасмного ознайомлення з переловими розробками в аерокосмiчнiй галузi. взасмовигiдного
сlliвробiтНиIl,гва I]ромисJIоВостi й унiверсиге,гiв. зыtl чен}lя мOjlоjlих itос.lliдникiв i фахiвцiв до
космiчноТ дiяльностi.

l,з, Конференuiя проводиться rцорiчно на базi Нацiонального центра аерокосмiчнот освiти
мололi iM. О.М. Макарова (HI{AOM iM. О. М. Макарова).

1.4. За результатами КонференчiТ випускасться збiрник тез доповiдей учасникiв КонференчiТ.
1,5, КожеН учасник" tцо виконав умовИ участi. отримус збiрник тез доповiдей та сертифiкат

учасllика.

1,6, За lli;tсумками Конференrtiт крашri доповiдi вiдзначаються дипломами та публiкуються в
наукових фахових виданнях УкраТни.

1 .7. Збiрник тез доповiлей щорiчно рееструсться в мiжнаролних науково-метричних базах даних.
1,8, У рамках Конференrriт lrерелбачено провеl'lе}iня Круглих cTt,,tiB приурочених до знаменних

дат у космонавтицi та ракетно-космiчнiй Textlitti.

2. L(iлi проведення КонференцiТ
I_{iлями проведення Конференцii с:

можливiсть представлення учасниками своl'х iлей. проектiв i розробок в галузi ракетно-
космiчноi'технiки або освосння космосу в мир}Iих tti,,lях;

обговореНI]я науковИх доповiдей учасникiв, Тх напрацювань:
поluук i lti,lтримка талановитот молодi. сприяння iT пода-гlьшому професiйному росту;
популяризацiя наукових дослillжень:
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3. Органiзатори КонферешuiТ
3,1 , Органiзатором i вiлповiлаIьним за проведення Конференltiт с: Нацiональний центр

аерокосмiчноТ освiти мололi iM. о.М. Макарова.

з,2, СпiворгаНiзаторамИ КонференШiТ можутЬ бути пiлпРисмства. установи та органiзачiТ ракетно-
космiчнот га,пузi Укратни. Вищi навчальнi заклади аерокосмiчного профiлю та iншi
органiзаuiт. якi зацiкав.llенi в науково-технiчному й професiйному розвитку молодi. Список
спiворганiзаторiв КонференuiТ затверджусться luорiчно на засiданнi органiзачiйного
KoMiTeTy.

4. Учасники КонференцiТ

4,1, Учасниками Конференшiт можуть бути особи. якi виявили бажання та згоду на участь у
КоrrференUiТ та пода-ltи заявкУ ло органiзаtliйноl,сl KoMiTeTy. це - стуленти. аспiранти. молодi

фахiвчi та вченi у Biui до 35 poKiB.

4.2. обмежень на громадянство учасникiв не перелбачено.

4.3. Учасники можуть наllавати не бiльше двох дбц6з|д9;.

5. Робочi органи КонференuiТ
5.1. Робочi органи КонференrtiТ:

програмний KoMiTeT:

орган iзачiйний KoMiTeT:

коорди[Iатори науково-практичних напрямiв:

робоча група.
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запроtI]енгri та розмiшуються на сайтi Конференuii (spacehuman.org).

7,4. МатерiалИ" rцо надiЙLtIли lia адресУ Оргкомiтету пiслЯ зазначеноГо в запроШеннi строку або

не вiдповiдають вимогам до розгляJ{у не приймаються.

7,5. '['ези дolloBi,li яв.ltяюr,ь собокl llрукованийl,екст. !,якому необхiлно розкрити iлею роботи.
tlринttип дiТ при:lалу. MexalliзMy агрегагу ,га необхiднiсть його застосування.

7,6, 'Гези ;fогtовiдей. шо надiйшlли. Попередньо рецензуються координаторами науково-
практичних напрямiв i не повертаються.

7.7. Ресстрашiя тез лоповiлей i учасllикiв KoHtPepeHItiT проволиться робочою групою.

8. Умови участi та оплати органiзацiйного внеску

8, l ffo участi в Конференшiт лопускаються особи. якi вчасно подали заявку та тези доповiдi.
оформленi згiдно з вимогами. i сп.llатили органiзацiйний внесок.

8,2, Фiнансування витрат на орга}riзацiю та прове/tення КонференшiI здiйснюсться за рахунок
органiзаrriйного внеску учасникi в.

8,3, Розмiр органiзаuiйного внеску за участь у Конференцiт визначасться та затверджуеться
opl,koMiTeToM на установчому засiданнi майбутньот Конференчiт та сплачусться на

банкiвськi реквiзитИ органiзатОра КонфеРенцii - нцАоМ iM. о.М.Макарова ло початку lT

проведеIlня.

8,4. [lроТзл. проживанНя. харчування -- за paxylloк учасникiв.

9. Контакти органiзатора конференцiТ
9.1 . Органiзаr-Ор КонфереrlцiТ - I{цАоМ iM. о.М.Макарова.

Поштова адреса: пр. Гагарiн а.26. а/с 503, м. !нiпро. 49005. УкраТна
Te;r. +38 (056) 7lз_58_64

Робоча група:
тел.+38 (056) 7lз-58_64. Е-mаil:сопГ@sрасеhumап.оrg, http: spacehuman,org
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заявка заповнюеться на кожну допоsiдь окремо, друкованими
лiтерами, чiтко, без скорочень, украi'нською або англiйською

мовами. Bci поля обов'язковi для заповнення.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦIi
(ЛЮДИНА l КOСМОС))

рЕ€стрАцtЙниЙ N9 _/_
Заповнену заявку на участь та
подати до органiзаttiйного

_лютого 20_ року

вlдомостI про учАс}lи кА
(до З5 poKiB)

fодаток

вIдомостl пр0 нАуковOго кЕрIвникА

( прiзsище)

{по баrькоаi)

(вчений ступiнь, звання, посада)

(мiсце роботи, ор,оп"*iйББЪiБi*ii)

(нонтахrний e-mail)

(нод храiни, MlcTa, телефон)

(пaдпис sаухобоrо херiэника)

вlдомостl про спlвАвторlв

{прiзвище, iм'я, по батьковf,

тези доповiдi необхiдно
ком iTeT,y }le п iз н i ше

(прiзвище, rм'я)

(по батьхоаr)

(вчений стчпaнь. зaанr", ;оaaд")

{мlсце роботи / навча,,";;Й;;;;;;;;щl0

ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦ|Ю
ПРОШУ ВИСЛДТИ 3А А.ЩРЕСОЮ:

Я бажаю прийняти участь у роботi конференцii та висилаю
листом на адресу органiзацiйноrо koMiTery повний комплект
документiв у вiдповiдностi до роздiлу ll 3апрошення,
MeHi зрозумiлi та мноЮ повнiстЮ виконанi Bci пункти роздiлiв ll-
V 3апрошення.
Мною запо8ненi Bci поля дiйсноi Заявки.
я пiдтверджую достовiрнiсть вiдомостей, представлених у
дiйснiй 3аявцi та орфографiчну безпомилковiсть при i.i
за пов нен н i.

Я пiдтверджую, цо заповненням та пiдписанням даноТ анкети
поrоджуюся з використанням та обробкою власних
персональних даних (включаючи збирання та зберiгання)
вiдповiдно до ст, 8 Закону Украiни (Про захист napao"aro""l<
ДанихD та додатковими гарантiями для суб'екта, передбаченими
ст. 8 Конвенцiт кпро захист осiб у зв'язку iз автоматизованою
обробкою персональних даних).

u.-D- 20 р.
{&Iа заповненнr заявни)

(контаiтний е maj|)

п

п
п
п

п

( хонта хтн и й мобrл ьн "r;;ЙЙ

БАжАю взяти учАсть у роБотl конФЕрЕнцll'
ПО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ НАПРЯМУ N9

3.ЩОПОВl.Щ.ЩЮ:

Пам'ятайте про зворотну сторону заявки!


