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ПОЛОЖЕННЯ

про HayKoBi читання <<Щнiпровська орбiта>>

1. Загальнi положення

1.1. HayKoBi Читання <Щнiпровська орбiта) (далi - HayKoBi Читання) проводяться щорiчно з

метою зarлучення вчених i фахiвцiв до комплексу проблем, пов'язаних з гупланiтарними

аспектаIuи ракетно-космiчноi технiки.

1.2. .Що участi в Наукових Читаннях запрошгуIоться вченi та конструктори з iсторично
сформованих наукових i конструкторських шкiл, активною дiяльнiстю яких украihська
космонавТика продОвжуе збеРiгати своi позицii у cBiTi, якi, вiддаючи нztлежне розробкам
основоположникiв, можуть квалiфiковztно проана_пiзувати суrасний стан вiдповiдноi областi
космонавТики й презентуВати результати cBoix дослiджень.

1.3. HaykoBi Читання проводяться при постiйнiй i активнiй y"lacTi пiдприемств i унiверситетiв

ракетно-космiчного профiлю, створюючи тим самим унiкальну можливiсть i рлови для
взаемного ознайомлення з передовими розробками в аерокосмiчнiй га_пузi.

1.4. HaykoBi Читання проводяться Щорiчно на базi Нацiонального центра аерокосмiчноi освiти
молодi iM. О.М. Макарова.

2. Щiлi та завдання

Метою Конференцii е:

- дослiдження з icTopii авiацii й ракетно-космiчноi технiки;

- вивченНя спадщиНи конструкторських шкiл ракетно-космiчноТ технiки;

- екологiЧнi проблеми ракетно-космiчного комплексу Украiни;

- аерокосмiчна ocBiTa;

- вплиВ космiчноi дiяльносТi на свiтогляд розвитку людського суспiльства;

- сприянНя в пiдвищеннi iмiджу Украiни, як космiчноi держави;

- обмiн знаннями та iнформацiсю в областi icTopii авiацii та ракетно-космiчноi технiки,

аерокосмiчноi освiти молодi, природних явищ, екологii Космосу;

- питання соцiального захисту молодi в ракетно-космiчнiй галузi;

- проблеми мiжнародного космiчного права XXI сторiччя.



3. Органiзатори Наукових Читань
3,1. ОРГаНiЗаТОРОМ i ВiДПОВiДалЬним за проведення Наукових Читань е Нацiональний центр

аерокосмiчноi освiти молодi iM. О.М. Макарова.

3.2. Спiворганiзаторами Наукових Читань мохуть бути пiдприемства, установи та органiзацii

рtкетно-космiчнот галузi Украiни, вищi навчальпi заклади аерокосмiчного профiлю та iншi
органiзацiь що займаються проблема.N,tи, пов'яз€lними з гуrианiтарними аспект€li\,Iи космiчноТ

ДiЯЛЬНОСТi. СПИСОК Спiворганiзаторiв Наукових Читань формуеться щорiчно на засiданнi
органiзацiйного KoMiTeTy.

4. Учасники Наукових Читань

4,1. Учасниками Наукових Читань можугь бути вченi та фахiвцi пiдприемств, установ та
органiзацiй аерокосмiчноi га-гlузi, викладачi, HaykoBi спiвробiтники.

4.2. Обмежень на громадянство учасникiв не передбачено.

4.3. Учасники можугь надавати не бiльше двох доповiдей.

4.4. .Щоповiдi, що поданi на HayKoBi Читання, друкуються у виглядi збiрника праць Наукових

Читань.

4.5. За пiдсумкаruи Наукових Читань кращi доповiдi учасникiв публiкуються в наукових фахових
виданнях.

5. Робочi органи Наукових Читань

5.1. Робочi органи наукових читань

- органiзацiйний KoMiTeT;

- науковий KoMiTeT;

- робоча група.

5.2. ОРганiзацiйний KoMiTeT формусться для пiдготовки й проведення Наукових Читань iз числа

ПРеДСТаВникiв пiдприсмств, установ та органiзацiй спiворганiзаторiв Наукових Читань.

Оргкомiтет очолюе голова.

5.З. Функцii оргкомiтету:

- формування наукового KoMiTeTy;

- визначення порядку проведення Наукових Читань;

- затвердження складу учасникiв Наукових Читань;

- пiдведення пiдсумкiв проведення Наукових Читань.



5.4. НауковиЙ KoMiTeT створюеться для формування наукових напрямкiв дiяльностi Наукових

Читань. BiH визначае актуirльнiсть i обсяг завдань наукових напрямкiв у чергових Наукових

Читаннях.

5.5. НауковиЙ KoMiTeT формуетьСя iз числа науковцiв пiдприемств i установ спiворганiзаторiв

наукових Читань. основною функцiею наукового koMiTeTy е органiзацiя й проведення

засiдань по науковим напрямкам, i рецензування доповiдей для публiкачiй у спецiалiзовtlних
журналах (вiсник дну. Серiя Iсторiя й фiлософiя науки й технiки; Екологiя й ноосферологiя

та iH.).

5.6. Робоча група створюеться дJUI виконtlння поточноi роботи, вiдповiдно до плану заходiв щодо
пiдготовки й проведення Наукових Читань.

5.7. OcHoBHi функцii робочоi групи:

- пiдготовка iнформацiйних листiв членам наукового й органiзirцiйного KoMiTeTiB;-
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- розсилання первинних запрошень учасникам Наукових Читань;

- обробка заявоК на участЬ у НауковИх ЧитаннЯх, прийом доповiдей i ix комплектацiя

по секцiях, формування бази даних учасникiв;

- пiдготовка сценарiю проведення Наукових Читань;

- ОРГаНiЗацiя зустрiчi, реестрацii й поселення учасникiв Наукових Читань;

- пiдготовка проекту рiшення та iH.

б. Порядок взаемодii з Оргкомiтетом

6.1. Iнформацiя про HayKoBi Читання, вкJIючzlючи матерiали попереднiх Наукових Читань

розмiщена на сайтi www.dneprorbita.org.ua

6.2. Автори направляють в Оргкомiтет заrIвку на участь (зразок лодаеться) та доповiдь.

6.3. Заявка на участь може бути надiслана поштою, по факсу або електроннiй поштi. Bci роздiли
ЗzUIВКИ повиннi бути заповненi, П.I.Б. учасника вкilз}.ються повнiстю. Запрошення для участi
в Наукових Читаннях розсилаеться за адресою, яка зiвначена в заявцi.

1.|. [о розгляду приймаються

зазначенi у запрошеннi.

органiзацiйним комiтетами.

7.2, .Що розглялу приймаються

зffIвках.

7. Вимоги до оформлення й надання доповiдей, порядок реестрацii

доповiдi тiльки по науковим нtlпрямкам Наукових Читань, що

Тематика наукових напрямкiв визначаються науковим i

не бiльше 2-х доповiдей вiд одного доповiдача на окремих

7.З. Докладнi вимоги щодо оформлення та компонування тексту доповiдей вкtх}уються в

первинному запрошеннi.

7,4. Матерiали, що надiйшли на адресу оргкомiтету пiсля зазначеного в запрошеннi строку або не
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вiдповiднi по комплектностi докуиентiв, до розгляду не приймаютьс.я.

7.5, Оргкомiтет не вiдпов.iдае за помилки, лопущенi при заповненнi заявки на участь.
7.6. Реестрацiя доповiдей i уrасникiв Наукових Читань проводиться робочою групою.

8. оплата

8,1. Щiльовий внесок на rIасть у Наукових Читаннях визначасться оргкомiтетом

засiданнi.

8.2. Сума цiльового внеску повiдомляеться в первинному запрошеннi.

9. Контакти та координати
Органiзатор Наукових Читань - НЦАОМ iM. О.М.Макарова.

Поштова адреса: 49005, м..Щнiпро, а/с 503,

Тел./факс.+3 8(056) 7 lЗ -57 -5 6.

Робоча група:

Тел. +38(056) 7l 3-58-64

E-mail : read@spacehurnan. org,

Http: www. dneprorbita.org.ua

Нача.шпж
оргшriзаriйшrоfi формщifu оm вiддi.пу I. В. Федореrrко

9.1.

9.2.

Узюдкено:

Првiдпйюрист Т.С.,Щрачова
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Щодаток

Заявка
на упrасть у Наукових Читаннях <щнiпровська орбiта>

1. Прiзвище, iм'яо по батьковi доповiдача (повнiстю).

2. Мiсце роботи, вчений ступiнь, вчене звання, посада доповiдача.

3. Поштова адреса, телефон, факс.

4. Електронна пошта (обов'язково).

5. Назва доповiдi.

6. Спiвавтори.

7. Назва наукового нzшрямку, за яким надана доповiдь.

8. Згода на обробКу персонzlльних даних та ix вкJIючення до бази да""х*
3аявка i маmерiаЛu dоповili наdаюmьсл в апекmронному вuzлlяdi безпосереdньо do Орzкомimеmу
або елекmронною поtцmою в окремuх файллаху формаmi RтF

Примiтка*
Я пiдтверджую, що ознайомлений(а) з вимогtlп{и Закону Украiни кПро зчlхист персонщIьних

даних) вiд 01.06.2010р. Ns 2297-VI та iнших нормативних aKTiB i надаю згоду на використання та
обробкУ власних персонЕIлЬних даних (включаючи збирапня та зберiгання) вiдповiдно до ст. 8

закону Украiъи про кпро захист персональних даних).


