
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

голова 

Шмельов Ю. М. – кандидат технічних наук, заступник 

начальника Кременчуцького льотного коледжу НАУ з 

навчальної роботи. 
заступник голови 

Петченко М. В. – кандидат економічних наук, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ 
члени комітету 

Поникаревич О. М. – директор підприємства 

«Авіаційна компанія «АгроавіяДніпро»». 

Данилейко Г. М. – заступник директора КФ АТ КБ  

«ПриватБанк». 

Гетьман Ю. Ю. – заступник директора з організації 

льотної роботи ТОВ «ЕЙР ТАУРУС». 

Андрусевич А. О. – доктор технічних наук, 

професор,начальник Криворізького коледжу НАУ.  

Гончаренко А. В. – доктор технічних наук, доцент, 

НАУ. 

Жуйков В. Я. – доктор технічних наук, професор,  

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

Розен В. П. – доктор технічних наук, професор, НТУУ 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

Курбанов К. Р. – доктор технічних наук, професор, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ 

Синєглазов В. М. – доктор технічних наук, професор, 

Національний авіаційний університет. 

Сінчук О. М. – доктор технічних наук, професор, 

Криворізький національний університет. 

Сукач С. В. – доктор технічних наук, доцент, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Тамаргазін О. А. – доктор технічних наук, професор, 

Національний авіаційний університет. 

Шмельова Т. Ф. – доктор технічних наук, доцент, 

НАУ 

Юрченко О. М. – доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, Інститут електродинаміки 

НАН України. 
Данілін О. В. – кандидат технічних наук, доцент, 

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». 

Даниліна Г. В. – кандидат технічних наук, доцент, 

заступник начальника з навчально-методичної роботи, 

Криворізький коледж НАУ. 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 

Головенський В.В. – начальник Кременчуцького 

льотного коледжу НАУ, заслужений працівник авіації та 

транспорту. 
члени комітету 

Бойко С. М. – кандидат технічних наук, Кременчуцький 

льотний коледж НАУ. 

Владов С. І. – кандидат технічних наук, Кременчуцький 

льотний коледж НАУ. 

Гаврилюк Ю. М. – кандидат технічних наук, професор, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Давиденко М. Ф. – кандидат технічних наук, професор, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Долударєва Я. С. – кандидат технічних наук, доцент, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Козловська Т. Ф. – кандидат хімічних наук, доцент, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Лісовенко В. Д. – кандидат технічних наук, доцент, 

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Матета О. А. – кандидат політичних наук, доцент, 

Кременчуцький льотний коледж  НАУ. 

Носач І.В. – кандидат педагогічних наук, 

Кременчуцький льотний коледж  НАУ. 

Пушкар О. І. – кандидат економічних наук,  

Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Семенов В. О. – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, Кременчуцький льотний коледж НАУ. 

Тягній В. Г. – кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник, Кременчуцький льотний коледж 

НАУ 

Чорна В. О. – кандидат технічних наук, Кременчуцький 

льотний коледж НАУ 
секретаріат 

Малик Р. П. – фахівець з профорієнтації випускників 

навчального закладу. 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
9.00 - 10.00 – Реєстрація учасників (хол 2 корпусу) 

10.00 - 11.00 – Пленарне засідання (ауд. 302) 

11.00 - 11.30 – Кава-брейк 

11.30 - 14.00 – Робота по секціях (аудиторії коледжу) 

14.00 - 15.00 – Перерва на обід 

15.00 - 15-30 – Підведення підсумків, завершення роботи 

конференції (ауд. 302) 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції 

молодих учених, курсантів та студентів 

«АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО» 

 
Відомості про учасника конференції: 

Прізвище, ім’я, та по батькові _____________________________ 

_______________________________________________________ 

Місце навчання або роботи ________________________________ 

______________________________________________________ 

Рік навчання або посада___________________________________ 

Вчене звання, науковий ступінь ____________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

Назва секції ____________________________________________ 

Назва доповіді ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Відомості про наукового керівника (для студентів та 

курсантів): 

Прізвище, ім’я, та по батькові _____________________________ 

_______________________________________________________ 

Вчене звання, науковий ступінь, посада ______________________ 

______________________________________________________ 

Назва навчального закладу ________________________________ 

Поштова адреса учасника з індексом ________________________ 

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.); 

- участь в обговоренні; 

- заочна (дистанційна)  участь. 
 

Необхідність розміщення в гуртожитку: так__, ні__ 

Готель (необхідне позначити)  

 потрібний;       не потрібний 

Дата прибуття до м. Кременчука____________________________ 

Дата відбуття з м. Кременчука______________________________ 
 

Адреса оргкомітету: 
Кременчуцький льотний коледж НАУ, Навчальний відділ 

(АПС) вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, 39605, Україна 
 

 E-mail: klk.konferens2019@gmail.com 

Контактна особа: 
Петченко Марина Валентинівна 

моб. тел. (067) 9518344 

 

Додаткова інформація щодо участі у конференції 

знаходиться на офіційному сайті КЛК НАУ: 

http://www.flightcollege.com.ua 



Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький льотний коледж 

Національного авіаційного 

університету 

 

 
 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

молодих учених, курсантів та студентів 

 

 (свідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ № 72  від 22.02.2019 р.) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

«АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, 

СУСПІЛЬСТВО» 

 

 
 

 

 

 

15 травня 2019 року 

м. Кременчук 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо прийняти участь у роботі  
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих учених, курсантів та студентів  
«АВІАЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО»,  

яка відбудеться 15 травня 2019 року в 

Кременчуцькому льотному коледжі Національного 

авіаційного університету. 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – обговорення та 

узагальнення результатів наукових досліджень 

студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних 

тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, 

суспільства в  умовах сьогодення та співробітництво з 

державними органами управління, органами 

самоврядування регіонів, представниками підприємств і 

організацій. 

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

2. Енергетика, електромеханіка та електроніка. 

3. Організація та управління діяльністю транспортних 

підприємств. 

4. Використання, транспортування та зберігання 

пально-мастильних матеріалів 

5. Технічна експлуатація повітряних суден та 

авіаційних двигунів. 

6. Авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка. 
Сучасні засоби навігації. 

7. Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Механічна 

інженерія. Авіаційно-космічні тренажери. 

8. Інноваційні методи в науці, техніці та освіті. 

9. Сучасне комп’ютерне моделювання, математичні 

моделі та фізичні процеси. 

10. Соціальні, гуманітарні та лінгвістичні аспекти 

підготовки фахівців транспортного профілю. 

11. Авіаційна та космічна медицина. Фізична підготовка 

майбутніх фахівців. 

12. Бухгалтерський облік, фінанси та організація 

торгівлі. 

13. Менеджмент, економіка та логістика. 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

до 20 квітня 2019 року надіслати на електронну адресу 

оргкомітету конференції klk.konferens2019@gmail.com 

пакет таких документів: 

– заявка учасника конференції згідно з приведеним 

зразком (Файл ПРІЗВИЩЕ_заявка.doc); 

– текст тез доповіді (Файл ПРІЗВИЩЕ_тези.doc). 

ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ: очна 

та заочна (дистанційна) участь. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, 

англійська, російська. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК НЕ 
ПЕРЕДБАЧЕНИЙ. Усім учасникам безкоштовно 

надсилаються матеріали конференції та сертифікат у 

форматі pdf. Витрати на проїзд, проживання та 

харчування покриваються за рахунок учасників.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
Текст обсягом 2-3 сторінки набирати через                        

1 інтервал, 14 кеглем, шрифтом Times New Roman на 

папері формату А4, поля з усіх боків 2 см. Формули 

повинні бути зроблені в MS Eguation Editor. Таблиці 

повинні бути зроблені в MS Word за допомогою 

табличного редактора (слово таблиця пишеться зліва, 

(табл. 1 – в тексті; Таблиця 1 – в назві)). Підписи 

розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті;         

Рисунок 1 – в назві). Назви рисунків і таблиць 

обов’язкові. 

Посилання на використані джерела оформляються 

відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.  

Зразок оформлення матеріалів: 
Шевченко І. І., к.е.н., старший викладач 

Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного 

університету, м. Кременчук 

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

співробітник(лише для студентів, курсантів,магістрантів 

та аспірантів)  

 
СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ ІНДИКАТРИСАМИ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ПРОЖЕКТОРІВ 

 

Світлодіодний апарат, що містить світлодіодні 

матриці, встановлені на гнучкій манжеті та джерело 

живлення світлодіодів, який……… 

Список використаних джерел 

1. Литвиненко А. С. Світлові прилади: навч. посібник для 

студентів вищих технічних навчальних закладів /                   

А. С. Литвиненко, О. Л. Черкашина. – Харків : ХНУМГ          

ім. О. М. Бекетова, 2015. – 125 с. 

Увага! Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, 

оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. 

Матеріали публікуються у авторській редакції. За науковий 

зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність 

автори, для студентів, курсантів  і аспірантів - наукові 

керівники. Оргкомітет надсилає повідомлення про отримання 

Вашого листа протягом двох робочих днів.  


