СЕКЦІЇ ДО УЗГОДЖЕННЯ



Національний авіаційний університет
запрошує студентів та молодих учених
вітчизняних та закордонних ВНЗ,
наукових організацій та установ
прийняти участь у роботі
ХV Міжнародної науково-практичної конференції
молодих учених і студентів
„ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”,
що проходитиме 8 – 9 квітня 2015 року
на базі Національного авіаційного університету
(м. Київ)
Тематичні напрями конференції:
 Аеронавігаційні системи (ІАН)
 Електроніка та аерокосмічні системи управління
(ІАН)
 Інформаційно-діагностичні системи (ІІДС)
 Сучасні авіаційні технології (АКІ)
 Екологічна безпека (ІЕБ)
 Комп'ютерні технології (ІКІТ)
 Проблеми розвитку сучасного аеропорту (ІАП)
 Військова освіта
 Економіка та управління (ІЕМ)
 Міжнародні відносини (ІМВ)
 Гуманітарні науки (ГМІ)
 Правознавство (ЮІ)
Робочі мови: українська, російська, англійська
Інформацію про секції та координати відповідальних
секретарів див. на сайті:
http://polit.nau.edu.ua

АЕРОНАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 Спеціальні телекомунікаційні системи
 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 Організація повітряного руху
 Системи аеронавігаційного обслуговування
 Авіоніка
 Авіаційна англійська мова та безпека польотів



ЕЛЕКТРОНІКА ТА АЕРОКОСМІЧНІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ
 Електроніка
 Системи управління



ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ
 Інформаційні вимірювальні та медичнодіагностичні системи
 Прикладна математика в автоматизованих системах
та технологіях
 Технічний захист інформації
 Моделювання в електротехніці, енергетиці і
світлотехніці
 Автоматизовані системи управління
технологічними процесами та рухомими об’єктами



СУЧАСНІ АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 Технології і технологічне обладнання аеропортів
 Автоматизація та енергоефективність на
авіаційному транспорті
 Виробництво, технічне обслуговування та
діагностика авіаційної техніки і газотурбінних установок
 Міцність та ресурс авіаційної техніки
 Розробка, виробництво, обслуговування та
діагностика авіаційної техніки і газотурбінних установок
 Сучасні проблеми машинознавства
 Аеродинаміка та безпека польотів
 Сучасні фізичні технології



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
 Екологічна безпека та хімотологія
 Землеустрій та кадастр
 Хімічна технологія, інженерія
 Дистанційні аерокосмічні дослідження
 Біотехнологія



КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 Захист інформації
 Інженерія програмного забезпечення
 Інформаційні технології проектування
 Інформаційні управляючі системи та технології
 Комп’ютеризовані системи управління
 Комп’ютерні системи та мережі
 Математика та комп’ютерні технології
 Мультимедійні технології та системи



ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
АЕРОПОРТУ
 Міське, промислове, цивільне та транспортне
будівництво
 Дизайн архітектурного середовища
 Технічна естетика та дизайн



ВІЙСЬКОВА ОСВІТА
 Дослідження тактики родів військ та підготовка
військових кадрів
 Військова хіммотологія та метеорологія
 Проблеми матеріально-технічного забезпечення
авіації Повітряних Сил Збройних Сил України
 Проблеми розробки, модернізації та експлуатації
бойових авіаційних комплексів і військової авіаційної
техніки



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
 Менеджмент та логістика
 Економіка та підприємництво
 Прикладна математика
 Авіаційні транспортні технології



МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 Актуальні проблеми міжнародного права та
порівняльного правознавства
 Інформаційний вимір сучасного світового
політичного процесу
 Глобальні проблеми сучасності
 Сучасна журналістика: від традиції до трансформації
 Туризм



ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
 Мова як соціокультурний феномен
 Психологічні аспекти людськогофактору у світі
високих технологій
 Актуальні питання документознавства та
інформаційної діяльності
 Лінгвістичні аспекти науково-технічного прогресу
 Іноземна філологія
 Європейський вибір вищої технічної освіти
 Соціально-політичні науки
 Сучасні проблеми суспільства
 Лінгвокультурологія
 Актуальні проблеми сучасного філософського
знання
 Фахові іноземні мови
 Фізична культура в умовах сучасності



ПРАВОЗНАВСТВО
Розвиток України як авіаційної держави: правовий аспект
(круглий стіл)

Проживання та харчування учасників
Оргкомітет забезпечує бронювання місць у готелі (гуртожитку) тільки
за умов попереднього інформування про час і термін прибуття.
Проживання та харчування здійснюється за власний рахунок учасників.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСТНИКА
ХІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ
„ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Статус
Студент, аспірант тощо
Назва установи/учбового
закладу, курс
Контактні телефони
E-mail
Домашня адреса
(з індексом)
Науковий керівник
(прізвище, ім’я, побатькові, наук. ступінь,
посада)
Контактні телефони
E-mail
Співавтори

Для учасників з інших ВНЗів
(всі документи надсилаються
електронною поштою)

Для учасників з НАУ

1. реєстраційна картка учасника
конференції (формат файлу Word)
2. тези доповіді (формат файлу Word), та
сканована копія у форматі файлу PDF,
JPG

1. реєстраційна картка учасника
конференції (формат файлу Word)
2. тези доповіді (формат файлу Word), та
сканована копія у форматі файлу PDF,
JPG
3. роздрукована версія тез з печаткою
НТБ НАУ на коді УДК, підписами
автора (авторів) та наукового керівника
Зразок оформлення тез доповідей

ПІБ, наук.
ступінь,
посада тощо

Назва
установи/учбового
закладу

Секція, в рамках якої Ви
бажаєте представити
доповідь
Назва доповіді

Чи потрібен готель?

Вимоги до тез: Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20мм;
праве – 15мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Текстова частина (Times New
Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 5 мм, вирівнювання по ширині, без
переносу слів.(Див. інформацію на сайті http://polit.nau.edu.ua)

УДК 621.396(043.2)

Напрям конференції

Мета участі у
конференції: (необхідне
підкреслити)

Перелік документів, що надаються для участі у конференції
„ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки” та публікації у збірнику тез

Дубов С.О., студент
Національний авіаційний університет, Київ
МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ РАДІОМАЯКІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

ПОЛІТ.
Сучасні проблеми науки

Безпека та ефективність польотів у цивільній авіації багато в чому …

Найцікавіші актуальні наукові доповіді з оригінальним підходом щодо
розв’язання проблеми увійдуть до збірника наукових праць «Наука і молодь»
→ представлення доповіді;
→
представлення
доповіді
з
публікацією
у
збірнику
тез
конференції;
→
представлення
доповіді
з
подальшою публікацією у збірнику
наукових праць „Наука і молодь”;
Для учасників з інших ВНЗів (окрім
НАУ) передбачена заочна участь з
метою:
→ тільки публікація у збірнику тез
конференції;
→ тільки публікація у збірнику
наукових праць „Наука і молодь”
Так
Ні

На рахунок проживання домовлятись з секретарем секції не
пізніше ніж за 14 днів до початку Конференції
Реєстраційні картки та матеріали учасників
електронною поштою на адресу секретаря секції.

Вимоги до матеріалів, які надаються для публікації у збірнику
наукових праць „Наука і молодь”.
 реєстраційна картка учасника конференції;
 електронна версія матеріалів статті з рисунками і окремо рисунків (формат
файлу Word), та сканована копія у форматі файлу PDF, JPG;
 матеріали статті мають супроводжуватися двома рецензіями: внутрішньою та
зовнішньою.
Вимоги до статті: формат аркуша: А4 (210×297 мм). Поля: ліве, праве – 20 мм;
верхнє, нижнє – 25 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний.
Структура: УДК, заголовок, відомості про автора (авторів), коротка анотація (не
більше 5 рядків), текст (в текстовому редакторі Word (Times New Roman Cyr,
font 11, bold)

Інформаційний лист

(Докладнішу інформацію див. на сайті http://polit.nau.edu.ua)
Контрольні дати конференції

надсилаються

Адреса Національного авіаційного університету (секретаріат)
03680, Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.НАУ, корп.1, кім.329
Телефон секретаріату конференції:044-406-76-03;
E-mail: polit@nau.edu.ua

До 10.03.2015 р. - секретарю секції надається пакет документів: реєстраційна
картка, тези.
До 20.03.2015 р. – секретарі секцій формують програму секцій Конференції
08.04.2015 р. – з 900 відкриття конференції в навчальних інститутах, з 1000
робота в секціях.
09.04.2015р. – з 900 до 1700 робота в секціях.
Участь у Конференції безкоштовна.
Планується видання електронного збірника тез Конференції
Детальні умови участі у конференції дивіться на сайті

http://polit.nau.edu.ua

8-9 квітня
КИЇВ
2015

