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ПОЛОЖЕННЯ

про науково-практичну IHTepHeT - конференцiю
<<Космiчнi Горизонти)>
1.

Загальнi полоясення.

1,1 НаукОво-практична Iнтернет-конференцiя кКосмiчнi
Горизонти> (даiri Конференцiя)
захiд
аерокосмiчного напрямку B.VKqabl, що проводиться
для науковцiв, молодих вчених,
фахiвцiв, аспiрантiв, здобувачiв освiтиl сrудентir, якi'зв'язал"
з
наукоЮ про космОс, навколишнiм середовищем,
""о-.rрофесiйну дiяльнiсть
розробкап.rи у р*.rrо-*Ьсмiчнiй гапузi та
авiацii, аерокосмiчноi освiтою, комплексом проблем,
пов'язаних з грланiтарними аспектап{и
космiчноi дiяльностi.
. 1,2 Конференцiя проводиться при постiйнiй i активнiй yracTi пiдприемств i
унiверситетiв технiчного та гуманiтарного профiлю, навчаJIьних закJIадiв та iнших
органiзацiй, створююtIи тим самим
унiкальну,ожлr"iсrь i упtови для взаемного
ознайомлення та поеднання пaрaдо"r* технiчних
розробок, з новiтнiми методик4ми в
грrанiтарнiй сферi, вза€мовигiдного спiвробiтн"цruч rrроrисловостi
та унiверситетiв.
1,3 Конференцiя дае можJIивiсть
уrасникам швидко знайом итисяз дослiдженнями, якi
проводяться в певнiй сферi космiчноi дiяльностi,
доводити до вiдома широкого кола
науковцiв власнi судження, висновки i пропозицii.
1.4 Конференцiя проводиться Iри етапи:
у
перший етап - кТехнiчнi науки: напрями
розвитку та досягненняD;
другий етап - <Аерокосмiчна ocBiTa та технологiI навчання>;
третiй етЕlп - <Космос дJIя людствa>).

1,5 Вагоме,l,u" серед iнформацiйних технологiй, якi використовуються
науковцями

рiзних галузей, займаоть,rро.рЫ" вiдео конференцiй, сервiси вiдео телефонii, корпоративнi
платформи, якi дозвоJUIють проводите конберЪнчii с
викфисru;;; *оr.r'оr.рноi технiки i
вiдповiдного стандартизованого чи спецiалi.Ь"ч"о.о п|о.р*rого
забезпечення.
1.6.Форма участi - заочна (дистанцiйна), очна

on-line.

\

1,7, Конференцiя проводиться Щорiчно Нацiона_пьним
центром аерокосмiчноi освiти
молодi iM. О.М. Макарова.

2. Особливостi i перспективи.

2,1, Вiдсутнiсть обмежень для
учасникiв незалежно вiд географiчноi вiдда-пеностi.
2.2. Щоступнiсть для r{асникiв - вiдсутнiсть спецiальних
вимог до обладнання та кана.гliв
зв'язку; можливiсть участi зi свого
робочого мiсця.
2,3, Економiя за рахунок вiдсутностi витрат на проiЪд
та проживання учасникiв.
2,4, Розширення тимчасових pzllиoк проведення конференцiТ
-п,to*"uiarb проведення
будь-якоi тривtчIостi в безперервному
режимi.
2.5. Розширення аудиторii
у,rасникiв: y"u.i" в iнтернет-конференцiТ зацiкавлених осiб
дозвоJUI€ сформувати цiльову аулиторiю на сайтi, що сприяе
досягненню бiльшоi
ефективностi науковоi комунiкацii.
2,6, Накопичення знань, дрIок i досвiду, представлених
у статтях та можливiсть ik
обговорення.
2.7. МожЛивiстЬ опублiкуВаЕня наукОвих статей в електронних
фахових виданнях i
апробацiя результатiв дослiджень.

,*чI

3. Мета i завдання.
3.1 Метою Конференцii е:

onJine i заочноi iнтернет-платформи дJUI надання молодим дослiдникам
можJIивостi представити результати своiх дослiджень;
- обмiн знаннями й iнформацiею в рiзноманiтних областях науки i технiки, природних явищ,
екологii Космосу, тощо;
- розвиток зацiкавленостi У студентiв, аспiрантiв,
фахiвцiв i вчених у поглибленому
вивченнi космiчного простору i навколишнього середовища та зал)дення молодi до цrого
- створення

процесу;

- пошук i пiдтримка талановитоi молодi, вчених та
фахiвцiв, сприянIuI

професiйному росту.

ix подапьшому

3.2 Завданнями е:

- публiкацiя наукових iдей aBTopiB, нtlкопиченнrl знtlнь, думок i
досвiду, представлених

у

статтях та можJIивiсть ik обговорення;
- створення наукового спiвтовариства;
- здiйснення комунiкацii мiж представникап,fи наукового спiвтовариства,
обмiн знаннями й
iнформацiею в рiзноманiтних областях науки i технiкио природних явищ, екологii Космосу;
- сприяння й пiдтримка нових перспективних iдей та проектiв,
реалiзацiя провiдних iлей при
розробцi в рiзноманiтних галузях Украihи.

4. Органiзатори та партнери Конференцii'.
4.1 Органiзатором i вiдповiдальним за проведення науково-прЕtктичноi Iнтернет-конференцii

<Космiчнi Горизонти> е Нацiональний центр аерокосмiчноi освiти *оподi
iM. О.М. Макарова.
4.2 Партнераrr,rи Конференцii можуть буги пiдприемства,
уст€lнови та органiзацii Украiни,
вищi навчальнi заклади технiчного та гуманiтарного профirшо,
учооъi закJIади тJiншi
органiзацir, що зацiкавленi в науково_технiчному й профёсiйному
розвитку молодi.
Список партнерiв конференцii формуеться щорiчно на засiданнi о|гапiзацiйrо.о
KoMiTery.

5. Учасники Конференцii'.
5.1. УчасникаIuи конференцii можугь бри науковцi, аспiранти,
фахiвцi, здобувачi освiти
та студенти без обмеження у вiцi.
5.2. обмежень на громадянство rrасникiв не передбачено.
5.3. Учасники можуть надавати кiлька доповiдей.
5.4. Максимальна кiлькiсть aBTopiB однiеi доповiдi три.
5.5. За пiдсуllками кожного етzшу конференцii випускаеться електронний збiрник тез
доповiдей уrасникiв конференцiI.
5.6. Кожний уласник отримае сертифiкат
}часника (на електронну адресу, з{вначену

автором).
5.7. За результатап,tи конференцii
колективнiй монографii.

Bci учасники мtlють можливiсть огryблiкуватися у

б. Робочi органи Конфереццii'.
6.1. Робочi органи Конференцii:
органiзадiftпш1 комiтчг;

робо.агрупа
рецеIвенти;

РдакдifuвколеЙ.

б.2. Органiзацiйний KoMiTET формуеться Nlя пiдготовки й проведення конференцii та
призначаеться з числа представникiв пiдприемств, ycTElHoB партнерiв Конференцii.
Оргкомiтет очолюе голова. Iз числа членiв оргкомiтеry в його складiможе буги заступник

голови.
6.3. У функцii оргкомiтету входить:
формування складурецензентiв по науково-практичним напрямкам;
визначення порядку проведення конференцii;
пiдведення пiдсуtикiв по етапап,{ конференцii.
6.4. РобоЧа група створюетЬся дJUt виконанпЯ поточноi
роботИ вiдповiдно до плану
заходiв, щодо пiдготовки та проведення конференцiТ.
6.5. Обов'язки робочоi групи:
- формування бази даних для розсилки зtшрошень на ylacTb у конференцii;
- розсилка первинних зЕlпрошень rIасникам конференцii;
- пiдготОвка iнфорМацiйниХ листiВ tmeHElI\{ органiзацiйногО KoMiTeTy та рецензентЕлп,l;
оповiЩення членiв оргкомiТету прО строки проведення чергових засiдЪнь;
ведення протоколiв засiдань;
контроль ходу виконання рiшень, прийнятих оргкомiтетом;
- прийом тез доповiдей та ik комплектацiя за науково-практичними нtшрямкilп,fи;
формування бази даних уrасникiв;
випуск електронного збiрника тез доповiдей пiсля проведення кожного ет.шу;

-

-

-

-

випускколективноiмонографii.
6.6. РецензентИ науково-ПрактичниХ напрямкiв призначаються з числа науковцiв
пiдприсмств i унiверситетiв технiчного та гуманiтарного профiлю,
уrбових закладiв rч ir*"*

органiзацiй.

6.7.У фуr*цiТ рецензентiв входить

до yracTi у конференцiТ.
6.8. Редакцiйна колегiЯ
конференцii.

рецензувЕIння тез доповiдей у"rасникiв , що надiйшли

несе вiдповiдаlrьнiсть за верстку збiрника тез уrасникiв

Порядок вза€модi[ з робочою групою.
7.1.Iнформацiя про конференцiю, вкJIючаючи матерiа-пи попереднiх
7.

Конференцiй,
розмiщуеться на сайтi www.ýpace-horizons..org.ua
7.2. Автори направJIяють у робочу групу тези доповiдi по електроннiй поштi.
7.3. Зв'язок з rIасниками здiйснюеться по електроннiй поштi за ацресою, вказаною в
тез.lх доповiдей.

8. ВимоГи до офОрмлення i надання тез доповiдей, порядок
ре€страцii'.
8.1..що розгляду приймаються тези доповiдей тiльки за науково-прчжтичними
напрямкап{и Конференцii. Тематика та обсяг наукових напрямкiв
"изrа"аюr"."
органiзацiйним KoMiTeToM.
8.2. ,Що розгJIяду приймаються необмежена кiлькiсть доповiдей вiд одного доповiдача.
8.3. Максимi}льна кiлькiсть aBTopiB однiеi доповiдi три.
8.4. .щоклалнi вимоги до оформлення i компонування тексту тез доповiдей вказуються на
сайтi Конференцii www. space-horizons. оrg.uа.
8.5. МатеРiапи, щО надiйшли па адресу робочоi групи пiсля зщначеЕого строку або не
вiдповiдаlоть вимогЕlм, до розгJIяду не приймшоться.
8.6. ТезИ доповiдi явJIяють собою текст, у якому необхiдно
розкрити iдею роботи,
принцип дii механiзму, описати необхiднiсть застосування методики, тощо.
8.7. Тези, що надiйшли, попередньо розглядчlються рецензентами науково-практичних
напрямкiв i не повертilються.
8.8. РеестРацiя теЗ доповiдеЙ i одночасНо rlасниКiв Конференцii проводиться
робочою
групою.

9. оплата.
9.1. Реестрацiйний внесок на ytacтb
Конференцii визначаеться
першому засiданнi та сплачуеться на банкiвськi реквiзити Щентра.

у

оргкомiтетом на

10. Контакти та координати.
Оргшлiзатор Конференцii - НЦАОМ iM. О.М.Мtжарова.
Поштова адреса: пр. Гагарiна26, а/с 503, м. .Щнiпро, 49005
Тел./факс.+3 8(056) 7 |З -57 -56.
Робоча група:
Тел.+38(056) 7 1 3-58-64
e-mail : info@space-horisons. olg.ua
http: wrvw.space-horizons.org.ua
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