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ПОЛОЖЕННЯ
про Мiжнародну молодiясну науково-практичну конференцiю
<<Людина i Космос>>

1.

Загальнi положення

1.1. МiЖНаРОДНа молодiжна науково-практична конференцiя кЛюдина
Конференцiя)

-

найбiльший захiд аерокосмiчноi га-пузi в УкраiЪi та

проводиться дJUI молодих вчених

i

i

Космос> (далi

у

краiнах СН,Щ, що

фахiвцiв, якi зв'язчtли свою професiйну дiяльнiсть iз

наукою про космос, ракетобудуванням, тощо.

|-2- КонференЦiя проводиться при постiйнiй

i

активнiй участi пiдприсмств

i

унiверситетiв

ракетно-космiчного профiлю, створюючи тим сtlп,tим унiка_пьну можливiсть i уплови для
взаемного ознайомлення з передовими розробками в аерокосмiчнiй га-гlузi, вза€мовигiдного
спiвробiтНицтва промислоВостi Й унiверситетiв, залучення молодих дослiдникiв

i

фахiвцiв

для роботи в ракетно-космiчнiй галузi.

1.3. КОНференцiя проводиться щорiчно на базi Нацiонtlльного центра аерокосмiчноТ освiти
молодi iM. О.М. Макарова.

2. Щiлi та завдання
Метою Конференцii

е:

-пошryк i пiдгрlд,ка тапшrовlrюi молодi, сrrрил*rя

ri

подаJьшому rrрфесiйпrому рgгу;

-ПОШфеНlШ Серед молодi вiдомосrеЙ гrро можlпвiсrъ викорисг€lшш

косЙцпо< те>сlологЙ у рiзlпос

пчtузя( гOсподарсгва YKpatlt;
*реаIIiзщiя ггровi.шлоt iдей гrри
ротобцi в ракетно-косй.шrй галузi Yrcparrer;

-Сприянш

в

пiщшцФilli iмiдý/ Уryашil{, яс косй.шоiдфжlви;

-РЗВиЮк заrilсвленосri у сryденгЬ, аспiраrпiв, молодD( фаr,fuIв i вчеrпоr у погrпбленоп,rу вIвчеrпri
косйцrою просrору;
-бMiH

зншпlяrд.I й

iнфрмщiео

-сгrрI**и й пi,4грlа,ка

в

бласri асгрномii,

фiзшс,r,

HoBla< пФспекIивIIIо( iлей та rrроекгЬ

прирдilD( явиIц екологfr

Косплосу,

ющо;

молодi.

3. Органiзатори конференцiI

3.1. Органiзатором

i

вiдповiдальним

за

проведення Конференцii

Мiэtснароdна.uолоdiасна науково-прсtкmuчна конференцiя кЛюduна i

космос>

е

Нацiональний центр
I

аерокосмiчноi освiти молодi iM. о.М. Макарова.

з.2.

Спiворганiзаторами Конференцii можугь бути пiдприемства, уст.lнови та органiзацii
ракетно-

космiчноi галузi Укратни, вищi навчальнi заклади аерокосмiчного профiлю

й

iншi

органiзацiт, що зацiкавленi в науково-технiчному й професiйному розвитку молодi. Список

спiворганiзаторiв конференцii формуеться щорiчно на засiданнi органiзацiйного KoMiTeTy.

4. Учасники КонференцiТ

4.1.

Учасниками Конференцii можугь буги студенти, аспiранти, молодi фахiвцi та вченi вiцi до
у
35 poKiB.

4.2.
4.3.

Обмежень на громадянство учасникiв не передбачено.

Учасники можуtь надавати не бiльше двох доповiдей.

4.4. ПО КОЖНiй Конференцii випускаються збiрники тез доповiдей уrасникiв Конференцii.
4.5. За пiдсуМками КоНференцii крачi доповiдi )^rасникiВ публiкуються в наукових фахових
виданнях.

5. Робочi органи конференцii

5.1. Робочi

органи Конференцii:

*гlрограtrппшl койтчг;

-оргаtiзадiftпшl KoMiTeT;

-коордшаюри науково.цракги.IнID( ншrряrлсЬ;
-робочагрупа.

5.2. Програмний KoMiTeT. Створюсться для формування наукових напрямкiв у дiяльностi
Конференцii. BiH визнача€ актуальнiсть i обсяг завдань наукових напрямкiв у черговiй
Конференцii.

5.3. Органiзацiйний KoMiTeT. Формуеться для пiдготовки та проведення конференцii й
призначасться iз числа представникiв органiзачiй i пiдприемств спiворганiзаторiв
КонференцiТ. Оргкомiтет очолюе голова. Iз числа членiв оргкомiтеry в його складi можуть
бути заступники голови та вчений секретар.

5.4. У функuii оргкомiтету

входить:

сюи.ry коордпrаюрЬ по науково-цракгиtIним нЕшрrIшйм;
- вЕначенн,I поряд(у цроведеши конфереrщii;
-пiдведегшя пiлсупкЬ по конфереrпfr, що проведенц

-зtпвердкешul

скJIа.цу

конфереrщii, сгашi яоос рекомеtцованi

вLrддilIя( та жýрнilпztх

MiacH apodH а мол оd iэrcн а

н

ауково-пракmuчн а конференцiя <Люduно i космос tl

дя

тrфлitсадП'в HayKoBID(

5.5. Обов'язки

вченого сскретаря:

-ОПОВiЩеШШ

ЧПеНЬ

i КООРДПrаюрЪ про сrроIаr IrрведеЕ{я чФюв1D( засiдаrь;

- ведешя гrрсrгоколЬ засiдаrъ;

-коЕгроJь хоry виконашuI рiшеrъ, прйrяпа< оргкойтетом.

5,б,

КоординаТори наукоВо-практиЧних Еапрямкiв призначаються
iз числа науковцiв пiдприемств
i установ-спiворганiзаторiв КонференчiТ.

5.7. У функцii

коордиIIаторiв входить:

-рецФвраIfiя

тез доповiдей,

що надiftIIJIIц

та сгаrей,

ркомеlцомlпоr

до гтублiшцr;

-ведешя сещifoп'( засiдзrъ по науково.цракг".пппл нЕшрrIмкам;

-вк}начешlя црапцд( доповiдей уисrпшсЬ конфереrщfi'

i

подш*lя ryаIIцD(

pбiT в

орrкомiтчг дlя

зiIтвердкення.

5.8.

Робоча група створюсться для виконання поточноi
роботи вiдповiдно до плану заходiв щодо
пiдготовки та проведення конференцiт. ocHoBHi завдання
робочоi групи:
-пiдuювIса iнфрмацifoпоr лп{сrь чгIенап{ прграIдrою i оргаriзацiйrою койтетЬ;
-розсилаШilI первиннID( запрошеНЬ ДЯ у.исгi в конферешдii;

-фробка зiulвок на у{rurъ

у

конфФеrщц гrрйом тез доповйей та rx коrлш;rекгаliя за науково-

пракгитпmлл нчшрrlмкlми, форr"ryмl*я бази дшпос

уасrпжЬ;

-пiщuювIса сценарftо гrрведекlя конфереrщii;

-оргшiиrriя зусгрiчi, реесграцii
-роsсIrшпfi збiрпжЬ

-пiдuювка

i поселrешrя в

гомli йсга уаgIilдф

конфереrпfr;

тез зtl списком розсиJItlшUI Вшцоi Аrестацifurоr

i вiшlравгrеr*rя сгdтей

дя пФлiкацii'в

KoЙcii @Дý i тд.

HayKoBID( фаховlос виддrшлс;

-пi.щuювка проекry рiшеrпи й т.д,

б. Порядок взаемодii з Оргкомiтетом

б.1.

Iнформацiя про конференцiю, включаючи матерiали попереднiх Конференцiй,
розмiщена на
сайтi www.spacehuman.org.

6.2.

АвторИ направляЮть в ОргкОмiтеТ зzuIвкУ на участЬ (зразоК додаетьсЯ) i тези
доповiдi.

6.з.

Заявка на участь може бути надiслана поштою, по факсу або електроннiй поштi. Bci
роздiли

повиннi бути заповненi, п.I.Б. учасника вказуються повнiстю. Заявка rIасника
засвiдчуеться його особистим пiдписом. Запрошення для yracTi в конференцii
розсилаеться
зЕUIвкИ

за адресою, яка зазначена в заявцi.

Вимоги до оформлення i надання тез доповiдей, порядок ре€страцii
7.1. До розгляду приймаються тези статей тiльки за науково-практичними напрямкаIuи
7.

Конференцii,

що

зазначенi

у

запрошеннi. Тематика

MiacHapodHa молоdiасttа нсуково-пракmuчна конференцiя <Люduна i

та обсяг

KocMocl>

наукових напрямкiв
з

визначаються програмним i органiзацiйним комiтетами.

7,2. .Цо розгляду приймаються не бiльше 2-х доповiдей вiд одного доповiдача на окремих
зzUIвкiIх.

1.з. Докладнi вимоги до оформлення

i

компокування тексту тез доповiдей вказуються в

первинному запрошеннi.

7.4.

Матерiали, що надiйцли на адресу оргкомiтеry пiсля зазначеного в запрошеннi строку або не

вiдповiдають вимогап{, до розгJIяду не приймаються.

7.5. Тези допОвiдi

являЮть собоЮ друкований текст, у якому необхiдно розкрити iдею
роботи,
принцип дii приладу, механiзму агрегату та необхiднiсть його застосування.

7.6. Тези, що надiйшли, попередньо рецензуються координаторап,rи науково-практичних
напрямкiв i не повертalються.

7,7.

Реестрачiя тез доповiлей i учасникiв Конференцii проводиться робочою групою.

8.

оплата

8.1. Органiзацiйний внесок на rIасть у Конференцii визначаеться оргкомiтетом на першому
засiданнi.

8.2. Проiзд,

проживання, харчування - за рахунок учасникiв.

9. Контакти та координати

9.1.

Органiзатор Конференцii - НЦАОМ iM. О.М.МЕжарова.

Поштова адреса: 49005, м. ,Щнiпро, а/с 503,
Тел./факс.+3 8(05 6)

9.2.

7

lЗ

-57 -5 6.

Робоча група:
Тел.+38(056)

7

13

-5

8-64

E-mail : conf@spacehuman. org,
Http: www. spacehuman.org

FIачшшпдс

оргаrriзадiftrоiнфрмаrifuiою

вiллi-rry

ф
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.Щодаток

Заявка на участь у Конференцii
заявка заповнюеться на кожну доповiдь окремо,
розбiрливо, друкованими лiтерами, без скорочень,
украТнською або росiйською мовою.

Bci поля обов'язковi для заповнення.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦI[
кЛЮ.ЩИНА I КОСМОС)
рЕестрАцlЙниЙNэ _/_

ВIДОМОСТI ПРО УЧАСНИКА
(до 35 poKiB)

ВIДОМОСТI ПРО НАУКОВОГО КЕРIВНИКА
(прiзвище)

(iм'я)
(по батьковi)
(вчений сryпiнь, звання, лосада)
(Micue роботи, юридична адреса органiзацii)

(прiзвище, iм'я)
(контакгний e-mail)
(по батьковi)

(код краТни, MicTa, телефон/факс)
(вчений ступiнь, звання, посада)

(пцпис наукового керiвника)
(мiсче роботи / навчання, юридична адреса органiзацiil

ВIДОМОСТI ПРО СПIВАВТОРIВ
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

зАпроrr IFнн'I нА конФЕрЕнцIю
ПРОШУ ВИСЛАТИ ЗА А!РЕСОЮ:
(контактний e_mail)

Я бажаю прийняти участь у роботi конференцiТ та
висилаю листом на адресу органiзацiйного
KoMiTeTy повниЙ комплект документiв у

(код краiни, MicTa, телефон/факс)
(KpaiHa, MicTo)

БАЖАЮ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТI

конФЕрЕнцIi по нАуково-прАктичному
НАПРЯМКУ М
з сЕкцIЙною Го пов Iщ,,щю
:

вiдповiдностi до роздiлу Il Запрошення.
MeHi зрозумiлiта мною повнiстю виконанi Bci
пункти роздiлiв Il-V Запрошення.
Мною заповненi Bci поля дiйсноТ Заявки,
Я пiдтверджую достовiрнiсть вiдомостей,

представлених у дiЙснiЙ Заявцi та орфографiчну
безпомилковiсть при if заповненнi.

Я пiдтверджую, що заповненням та пiдписанням
даноi анкети погоджуюся з викорпстанням та
обробкою власних персональних даних

(включаючи збирання та зберiгання) вiдповiдно до
ст. 8 Закону УкраТни кПро захист персонzшьних
даних) та додатковими гарантiями для суб'екта,
передбачен1lми ст. 8 КонвенцiТ (Про захист осiб у
зв'язку iз автоматизованою обробкою
персональних даних),

())

(особистий

20----р.

п

iлпис учасника)

