Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

XX Міжнародна наукова конференція

Астрономічна школа молодих вчених
Україна, Умань, 23 – 24 травня 2018 р.

ПЕРШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Через терни
до зірок

Per aspera
ad astra

__________________
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Конференція організована кафедрою аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету та факультетами природничо-географічним і фізики, математики та інформатики Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини за сприяння Української астрономічної асоціації.
Наукові напрямки конференції

Проблеми космології і космогонії.
Фізика тіл Сонячної системи.
Будова та еволюція зірок та зоряних систем.
Астродинаміка, навігація, космічна геодезія та гравіметрія.
Геоінформаційні системи і аерокосмічна розвідка територій.
Космонавтика та динаміка систем змінної маси.
Науки про Землю (геодезія, географія, геофізика, геоекологія).
Дидактика фізико-математичних і природничо-географічних наук.
Астрономічна школа покликана сприяти науковим дослідженням
учнів, студентів та аспірантів у галузі природничо-математичних наук
(астрономії, космонавтики, геодезії, геоінформатики, географії, геоекології), а також поширювати знання, які формують у молоді
науковий світогляд. Молоді вчені надсилають на адресу наукового комітету Астрономічної школи свої дослідження, тематика яких не
обмежується науковими напрямками конференції. Астрономічна експертна рада уважно розглядає ці наукові роботи і рекомендує до друку
у провідних наукових журналах.
Участь у конференції можуть брати науковці, викладачі вузів, аспіранти, вчителі, студенти, учні. Для цього їм необхідно надіслати
електронною поштою тези доповідей і реєстраційні форми до 15 травня 2018 р. на адресу наукового комітету. Програма і тези доповідей
будуть надруковані до початку конференції. Тези українською, російською або англійською мовою. Обсяг тез – до 1 стор. Публікації
наукових доповідей будуть здійснюватися в журналі “Вісник Астрономічної школи”, індексується наукометричними базами Index Copernicus, NASA Astrophysics Data System (ADS), Google Scholar, Universal
Impact Factor. Термін подання матеріалів у “Вісник Астрономічної
школи” – до 1 серпня 2018 р. за адресою наукового оргкомітету. Доповіді на замовлення (лекції) – до 16 стор., для всіх інших – до 8 стор.
Вимоги до оформлення статей див. на сторінці
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://astro.nau.edu.ua/uk/author/instructions.html

Науковий оргкомітет: О.Железняк (співголова), В.Захожай (співголова),
А.Терещенко (вчений секретар)
Члени оргкомітету:
С.Андрієвський (Україна), І.Андронов (Україна),
О.Браславська (Україна), А.Відьмаченко (Україна),
А.Гулієв (Азербайджан),
Х.Ібадінов (Таджикістан)
В.Івченко (Україна),
П.Зазуляк (Україна),
О.Коноваленко (Україна), О.Кривов (Німеччина),
М.Маров (Росія),
М.Міщенко (США),
С.Нінкович (Сербія),
С.Нурітдінов (Узбекистан),
І.Ткаченко (Україна),
П.Флін (Польща),
А.Чернін (Росія),
Я.Яцків (Україна).
Місцевий оргкомітет: О.Безлюдний (голова), Т.Махомета (заступник),
В.Миколайко (заступник), С.Половка,
С.Терещук (секретар) …
Конференція відбудеться за адресою

20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, корпус № 1, 2
Тел.

(097) 516-65-65 (Махомета Тетяна Миколаївна)
(097) 871-85-90 (Миколайко Валерій Павлович)

E-mail: tetianamakhometa@gmail.com, mikolaiko@i.ua
Адреса наукового оргкомітету:

03058 м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний
університет, кафедра аерокосмічної геодезії, корпус 3, к.524.
Тел. (044) 406-79-95
E-mail: oleg_zheleznyak@yahoo.com, ter_andrew@yahoo.com
Попередній план роботи конференції

Відкриття конференції
Пленарні засідання
24.05.2018
Пленарні засідання
Секційні засідання, підведення підсумків
конференції
Реєстраційна форма учасника (надсилати до 15.05.2018)
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________
Установа, адреса ____________________________________________
Посада _____________________________________________________
Контактний телефон _________________________________________
E-mail _____________________________________________________
23.05.2018

1100
1200–1700
1000–1100
1100–1800

Головний корпус Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини

Національний дендрологічний парк «Софіївка»

