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12 травня 2022 року 

м. Кременчук 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі в  
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
 «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО»,  

яка відбудеться 12 травня 2022 року на базі 

Кременчуцького льотного коледжу Харківського 

національного університету внутрішніх справ. 

За підтримки  партнерів: 
Інституту транспорту та телекомунікацій (Латвія) 

Інституту європейського Вищої школи господарки 
(Польща) 

Університету Ланьчжоу Цзяотун (Китай) 

Інституту філософії, політології та релігієзнавства 

(Казахстан) 
Жилінського університету (Словаччина) 

Чеського технічного університету (Чехія) 

Люблінського університету (Словенія) 
Технічного університету (Болгарія) 

Євразійського національного університету                    

імені Л.М. Гумільова (Казахстан) 

Наукового парку «Наука і безпека» (Україна) 
ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені                       

М.К. Янгеля» (Україна) 

ВАТ «Меридіан» імені С.П. Корольова (Україна) 
ТОВ «ЕЙР ТАУРУС» (Україна) 

ДП «Український науково-дослідний інститут 

вагонобудування» (Україна) 
ПрАТ Кременчуцький колісний завод (Україна) 

ПрАТ «Арсенал телекомбуд» (Україна) 

КП «Кременчуцьке комунальне автотранспортне 

підприємство  1628» (Україна) 
Криворізького національного університету (Україна) 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету (Україна) 
Національного авіаційного університету (Україна) 

Льотної академії НАУ (Україна) 

Криворізького коледжу НАУ(Україна) 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – обговорення та 

узагальнення результатів наукових досліджень 

здобувачів вищої освіти, вчених, фахівців з питань 

сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, 

промисловості, суспільства різних країн світу на 

принципах забезпечення рівних прав та  можливостей, з  

впровадженням отриманих результатів в освітні 

програми та у практичну діяльність інституцій. 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Авіаційні системи та комплекси. Авіоніка. 

Безпілотні літальні апарати. 
2. Енергетика, електромеханіка та електроніка. 

3. Використання, транспортування та зберігання 

пально-мастильних матеріалів. 

4. Льотна та технічна експлуатація повітряних суден 
і авіаційних двигунів. 

5. Авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка. 

Сучасні засоби навігації. 
6. Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Механічна 

інженерія. Авіаційно-космічні тренажери. 

7. Інноваційні методи в науці, техніці та освіті. 
8. Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування. 

9. Сучасне комп’ютерне моделювання, математичні 

моделі та фізичні процеси. 
10. Філологічні та соціально-історичні проблеми 

суспільства. 

11. Сучасні проблеми правової системи України та 
інших країн світу. 

12. Психоемоційна та фізична підготовка фахівців у 

надзвичайних ситуаціях 
13. Бухгалтерський облік, фінанси та організація 

торгівлі. 

14. Менеджмент, економіка та логістика. 

15. Рівні права та можливості: історія, сучасність, 
перспективи розвитку. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

до 27 квітня 2022 року надіслати на електронну 

адресу оргкомітету конференції 

konfklk2022@gmail.com пакет таких документів: 

– заявка учасника конференції згідно зі зразком 

(Файл ПРІЗВИЩЕ_заявка.doc); 
– текст тез доповіді (Файл ПРІЗВИЩЕ_тези.doc). 
 

ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
заочна (дистанційна) участь. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ 

Усім учасникам безкоштовно надсилаються в 

електронному вигляді  матеріали конференції та 
сертифікат у форматі pdf.  

 
 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

 

Текст обсягом до 3 повних сторінок, поля з усіх 

сторін 20 мм, міжрядковий інтервал - 1 (одинарний), 

шрифт - Times New Roman на папері формату А4, 14 

кеглем, абзац -10 мм.  
Формули повинні бути зроблені в MS Eguation 

Editor.  

Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за 
допомогою табличного редактора (слово таблиця 

пишеться ліворуч, (табл. 1 – в тексті; Таблиця 1 – у 

назві)).  
Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – у 

тексті; Рисунок 1 – у назві).  

Назви рисунків і таблиць обов’язкові 

Посилання на використані джерела оформляються 
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

 

УДК 620.9.004.18 

Шевченко І. І., к.т.н., доцент (або доцент 

кафедри) 

Науковий керівник: Козуб І. В., к.е.н., старший 

науковий співробітник (цей рядок лише для 

здобувачів вищої освіти, аспірантів)  

Кременчуцький льотний коледж Харківського 

національного університету внутрішніх справ,           

м. Кременчук, Україна  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1104-5717 

 
СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ ІНДИКАТРИСАМИ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ 

ПРОЖЕКТОРІВ 
 

Світлодіодний апарат, що містить 

світлодіодні матриці, встановлені на гнучкій 

манжеті та джерело живлення світлодіодів, 

який………[1, с. 16]. 
 

Увага! Оргкомітет розглядатиме лише 

матеріали, які подані у зазначений термін та 

оформлені відповідно до вимог. 

Матеріали публікуються в авторській 

редакції. За науковий зміст і якість поданих 

матеріалів несуть відповідальність автори, 

для студентів, курсантів  та аспірантів - 

наукові керівники.  
 

Оргкомітет надсилає повідомлення про 

отримання Вашого листа протягом двох робочих 

днів.  

 

ЗАЯВКА 

на участь у  
ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

 «АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, 

СУСПІЛЬСТВО» 
 

Відомості про учасника конференції: 

Прізвище, ім’я  та по батькові ________________ 

Місце навчання або роботи __________________ 

Країна____________________________________ 

Рік навчання або посада_____________________ 

Вчене звання, науковий ступінь_______________ 

ORCID (за наявності)________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Назва секції _______________________________ 

Назва доповіді _____________________________ 

Відомості про наукового керівника (для студентів 

і курсантів): 

Прізвище, ім’я, та по батькові ________________ 

Вчене звання, науковий ступінь, посада ________ 

Назва навчального закладу __________________ 

Країна____________________________________ 

ORCID____________________________________ 

Телефон/факс ______________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Планую (потрібне підкреслити): 

- виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 

15 хв.); 

- виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 

10 хв.); 

- заочна (дистанційна) участь. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

39600, Україна, Полтавська область,                             

м. Кременчук, вул. Перемоги 17/6, 

Кременчуцький льотний коледж 

Харківського національного університету 

внутрішніх справ 
 

 

 

 

КОНТАКТНА ОСОБА 

 

Петченко Марина Валентинівна 

моб. тел. (067) 9518344 

 

 E-mail: konfklk2022@gmail.com 
 

 

 

За більш детальною інформацією щодо 

участі у конференції звертайтеся за 

контактним номером телефону. 

 

 

Матеріали конференції будуть розміщені на 

офіційному сайті КЛК ХНУВС: та в репозитарії 

ХНУВС 
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