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ЗАПРОШУЄ 

Викладачів, аспірантів, докторантів та студентів закладів вищої освіти 

взяти участь у роботі ІІІ науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених «Авіа-ракетобудування: перспективи та напрямки 

розвитку» частина 2, яка відбудеться 15 грудня 2021 року о 14:30. Через 

обмеження, пов'язані з COVID-19, робота буде організована у віддаленій 

формі відео-аудіо конференції за посиланням: https://meet.google.com/nqw-

tjjm-xdr 

 

Умови участі: 

− Участь в конференції безкоштовна 

− форма участі: очна 

− збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті кафедри АРБ. 

 

Напрями конференції:  

в рамках спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. 

 

Офіційні мови конференції: 

українська, англійська. 

 

Контакти оргкомітету: 

Кафедра авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій КПІ 

імені Ігоря Сікорського 

вул. Боткіна, 1, каб. 206В-28, м. Київ 

Електронна пошта: arb.iat@kpi.ua 

Контактні номери: +380970434371,+380504149758. 

 

Порядок подання матеріалів: 

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 9:00 

13 листопада 2021 р. на електронну скриньку arb.iat@kpi.ua наступні 

матеріали: 

а)тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (доповідача) та 

має містити у другий частині слово «тези» (наприклад, Гевко_Б_А_тези); 

б) реєстраційну картку учасника конференції, підписану всіма 

співавторами тез доповіді (вставити фото чи сканкопію реєстраційної 

картки на окремій сторінці після тексту тез). 

https://meet.google.com/nqw-tjjm-xdr
https://meet.google.com/nqw-tjjm-xdr
https://arb.kpi.ua/
mailto:arb.iat@kpi.ua


Вимоги до тез доповідей:  

− Обсяг – від 1 до 3 стор. формату А-4 у текстовому редакторі 

Microsoft Word for Windows (файл у форматі *.doc або *.docx); 

шрифт – TimesNewRoman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1; 

абз. відступ – 1,25 см; всі поля – 2,5 см.  

− Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: УДК 

(вирівнювання по лівому краю); прізвище та ініціали автора (ів) 

(вирівнювання по центру); науковий ступінь, вчене звання (у разі 

наявності), посада, місце роботи (навчання) (шрифт – курсив, 

вирівнювання по лівому краю); назва тез (великі літери, шрифт – 

напівжирний, вирівнювання по центру); текст; література. 

− Тези повинні дотримуватися термінології, прийнятої стандартом; 

використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен їх 

розшифрувати та пояснити. 

− При виборі одиниць фізичного розміру слід дотримуватися 

системи СІ. 

− Тези повинні містити формулювання завдання, виконану роботу, 

теоретичний або практичний результат. 

− Оглядові роботи не дозволяються. 

− Текст тез не повинен містити плагіату!  

− Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути 

доречною. Над таблицею зазначити її порядковий номер 

(Таблиця 1), (курсив, вирівнювання по правому краю, № таблиці без 

курсиву), під яким розмістити назву таблиці (напівжирний, 

вирівнювання по центру) та ілюстрації нумеруються. Назва таблиці 

друкується над нею посередині жирним шрифтом. Назва ілюстрації 

вказується під кожною ілюстрацією (Рис. 1. Схема …). виконані у 

MS Word повинні бути єдиним графічним об’єктом. Рисунки, 

виконані у форматах TIFF, JPG, BMP, Excel, подаються окремим 

файлом.  

− Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул 

MS Equation, вирівнюються по центру і нумеруються з правого боку. 

− Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою 

«Список використаних джерел».Потрібно вказувати джерела не 

давніші, ніж 5 років. Джерела оформлювати за допомогою сайту 

https://vak.in.ua/. У тексті виноски позначаються квадратними 

дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела. 

− Звіт (виступ) не більше 10 хвилин з обов'язковою презентацією в 

PowerPoint (до 10 слайдів). 

  

https://vak.in.ua/


Зразок оформлення тез доповідей: 

 

УДК 629.735.33.015.4 : 533.69.048.05 

 

Гевко Б. А.1, Бондар Ю. І.2 

1 аспірант, КПІ імені Ігоря Сікорського 
2 к.т.н., доцент, КПІ імені Ігоря Сікорського 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ КРИЛА ЛІТАКА ПРИ ПОЛЬОТІ 

В ТУРБУЛЕНТНОМУ ПОВІТРІ 

 

Текст тез 

 

Список використаних джерел 

1. Lone M. Aeroelastic dynamic response of elastic aircraft with consideration of 

two-dimensional discrete gust excitation / M. Lone, G. Dussart. // The 

Aeronautical Journal. – 2019. – №123. – С. 93–120. 

2. VAK.in.ua [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: 

https://vak.in.ua/. 

3.  

 

 

У разі недотримання вимог чи порушення термінів подання 

матеріалів оргкомітет залишає за собою право відмови участі в 

конференції 

  



Реєстраційна картка 

 

учасника ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 

«Авіа-ракетобудування: перспективи та напрямки розвитку» 

 

 Доповідач 

Прізвище, ім'я по-батькові 

доповідача 

 

Назва доповіді  

Науковий ступінь, вчене 

звання (у разі наявності) 

 

Посада, місце роботи 

(навчання) 

 

Номер телефону 

E-mail 

 

Підпис доповідача  

 Науковий керівник (2-ий співавтор) 

Прізвище, ім'я по-батькові 

наукового керівника (2-ого 

співавтора) 

 

Науковий ступінь, вчене 

звання (у разі наявності) 

 

Посада, місце роботи 

(навчання) 

 

Номер телефону 

E-mail 

 

Підпис наукового керівника 

(2-ого співавтора) 

 

 3-ий співавтор (заповнювати за наявності) 

Прізвище, ім'я по-батькові 

3-ого співавтора 

 

Науковий ступінь, вчене 

звання (у разі наявності) 

 

Посада, місце роботи 

(навчання) 

 

Номер телефону 

E-mail 

 

Підпис 3-ого співавтора 

 

 

 


