
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

МНТК "АВІА-2015" 

(Будь ласка, надішліть цю картку до 31 березня 2015р.) 
 

або on-line реєстрація на сайті http://avia.nau.edu.ua 
 
Адреса оргкомітету: 

Україна, 03058,  Київ-58,  
проспект Космонавта Комарова, 1, НАУ, кім. 1.238 
Оргкомітет МНТК “АВІА-2015”. 
Тел.:  (044) 406-71-56, факс: (044) 406-79-21. 
E-mail: avia@nau.edu.ua 
Web-сайт: http://avia.nau.edu.ua 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповіді конференції будуть розміщені на сайті 
www.avia.nau.edu.ua. 
Матеріали доповіді повинен відповідати таким вимогам: 
- обсяг -  повних 4  сторінки формату А5 (148 x 210 мм) з 

полями 20 мм з усіх боків; 
- текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і рисунки 
становлять один об`єкт; 
- текстовий редактор – Microsoft Word 97-2007 for Windows 
з автоматичним розставленням переносу слів, шрифт 
Times New Roman, кегль 9, з одинарним міжрядковим 
інтервалом. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

шифр УДК - вирівнювання по лівому краю, відступ знизу – 

9пт; 
відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий 

ступінь, (в дужках організація, країна, місто) – кегль 9, 
курсив, вирівнювання по правому краю, відступ знизу – 9 пт; 
назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі 

секції) – кегль 9, жирний, вирівнювання по лівому краю, 
відступ знизу 9 пт, всі букви великі, без переносу частин 
слів; 
анотація - кегль 8, курсив, вирівнювання по лівому краю 

без абзацу, відступ зліва і справа – 5 мм, знизу – 9 пт, 
обсяг не більше 5 рядків; 
текст доповіді – відступ першого рядка абзацу 10 мм, 

вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні 
заголовки таблиць – кегль 8, вирівнювання по центру; 
нумерація таблиць – кегль 8, курсив, вирівнювання по 
правому краю; формули – вбудований редактор формул із 
використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number – 
Times New Roman; L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol – Symbol; 
Matrix/Vector – Times New Roman, bold; розміри: Full – 9 pt, 
Symbol – 18 pt, Sub-Symbol – 9 pt, Subscript/Superscript – 7 pt; 
висновки – назва кегль 9, жирний, окремим розділом (відступ 

зверху – 9 пт, знизу – 6 пт, вирівнювання по центру) або 
безпосередньо в тексті. Текст – Times New Roman, кегль 9; 
Рукописи подаються українською, російською або 
англійською мовою в одному примірнику в роздрукованому 
варіанті (формат А5), а також на дискеті 3,5” або CD. На 
дискеті або CD повинно бути записано: 
- текст статті з анотацією (мовою статті), таблицями, 
рисунками, списком літератури; 
- файл анотац`ії з УДК, назвою статті, відомостями про 
авторів – все англійською мовою. 
Автори з України повинні подати також експертний 
висновок в одному примірнику. 
 
Кожний учасник може бути автором (співавтором) не 
більше двох доповідей. 
 
За науковий зміст викладеного матеріалу 
відповідають автори. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ДП «АНТОНОВ» 

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у  

ХII Міжнародній науково-технічній 
конференції «АВІА-2015», яка 
відбудеться 28-29 квітня 2015 
року в Національному авіаційному 
університеті. Офіційні мови 
конференції – українська, російська 
та англійська. 
 

 
 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення науково-технічних досягнень, 
визначення перспективних напрямків досліджень, 
організація міжнародного співробітництва в галузі 
авіаційного транспорту та його інфраструктури, 
проблеми нової концепції гуманітарної освіти в 
технічному університеті. 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І 
ОБЛАДНАННЯ 

Організаціям і підприємствам, які бажають 
представити на конференції виставку  продукції або 
розмістити рекламу, можуть бути надані відповідні 
площі (за погодженням з Оргкомітетом конференції). 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

До 31 березня 2015р. – надати матеріали 
доповіді 

28 квітня 2015р. - реєстрація учасників 
конференції  

28 квітня 2015р.- пленарне засідання, робота в 
секціях 

29 квітня 2015р. - робота в секціях 

 

Доповіді конференції будуть розміщені на сайті 
www.avia.nau.edu.ua. 
 
 
 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ) 

1. Методи та засоби технічної та медичної 
діагностики 
2. Інформаційна безпека 
3. Спеціалізовані комп’ютерні системи та CALS – 
технології в авіації 
4. Автоматизовані системи управління 
технологічними процесами 
5. Безпека державних інформаційних ресурсів 
6. Комп’ютерні системи 
7. Організація та обслуговування повітряного руху. 
Пілотовані і безпілотні літальні апарати в єдиному 
повітряному просторі 
8. Системи зв’язку навігації та спостереження 
9. Людський чинник: інженерно-технічні, психологічні і 
медико-біологічні аспекти 
10. Стан та перспективи розвитку авіоніки 
11. Авіаційна англійська мова та безпека польотів 
12. Електроніка 
13. Керування складними системами 
14. Авіаційні радіоелектронні системи та комплекси 
15. Авіаційні телекомунікаційні системи 
16. Сучасні триботехнології в авіації та загальному 
машинобудуванні 
17. Аеродинаміка та безпека польотів 
18. Втомленість та пошкодження  авіаційних 
конструкцій 
19. Проблеми відновлення керованості повітряних 
суден 
20. Двигуни та силові установки 
21. Сучасні технології підтримки льотної 
придатності повітряних суден 
22. Міське, промислове, цивільне та транспортне 
будівництво 
23. Технічна естетика та дизайн 
24. Дизайн архітектурного середовища 
25. Дистанційні аерокосмічні дослідження 
26. Хімічна технологія та інженерія 
27. Біотехнологія в авіації 
28. Землеустрій, кадастр та моніторинг земель 
29. Екологічна безпека та хіммотологія 
30. Економічні та управлінські бізнес-процеси 
розвитку авіаційних підприємств 
31. Інформаційно-правові основи міжнародних 
відносин 
32. Трансформація журналістики в контексті 
технологізації світу і процесів глобалізації 

33. Міжнародна науково-технічна кооперація України 
в аерокосмічній галузі 
34. Актуальні проблеми розвитку туризму в Україні 
35. Правове забезпечення єдиного повітряного 
простору 
36. Мовна підготовка фахівців авіаційної галузі 
37. Психологія безпечної експлуатації авіаційного 
транспорту 
38. Людиновимірність авіації в глобалізованому світі 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. 
Матеріали необхідно подати до 31 березня 2015 
року. 

 
Доповіді конференції будуть розміщені на сайті 
www.avia.nau.edu.ua. 
 
 

ТРАНСПОРТ 

 Від залізничного вокзалу: трамваєм №1, №3  
або маршрутним таксі №401 до зупинки 
"Національний авіаційний університет". 

 Від аеропорту «Бориспіль»: автобусом до 
залізничного вокзалу, далі – трамваєм №1, №3 
або маршрутним таксі №401 до зупинки 
"Національний авіаційний університет". 

 Від метро «Політехнічний інститут»: 
маршрутним таксі №442 до зупинки 
"Національний авіаційний університет". 

 
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

03058, Україна, Київ-58, 
проспект Космонавта Комарова, 1, НАУ,  
корпус 1, кім. 238. 
Телефон: (044) 406-71-56, 
Факс: (044) 406-79-21. 
E-mail: avia@nau.edu.ua 
Web: http://avia.nau.edu.ua 

 

 

Ректор НАУ, М.С. Кулик 
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