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ХVІІІ Міжнародна наукова конференція
імені академіка Михайла Кравчука,
присвячена 125-й річниці
від дня народження М. Кравчука
7—10 жовтня 2017 року

Луцьк — Київ
2017

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХVІІІ Міжнародної
наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука,
присвяченої 125-й річниці від дня народження М. Кравчука,
яка відбудеться 7—10 жовтня 2017 року в СНУ імені Лесі
Українки (Луцьк) та КПІ імені Ігоря Сікорського (Київ).
Працюватимуть секції:
І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
ІІ. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз.
ІІІ. Теорія ймовірностей та математична статистика.
ІV. Математичне моделювання, обчислювальні методи та
інформаційні технології.
V. Історія і методика викладання математики та інформатики.
Мови конференції: українська, англійська, російська, білоруська,
польська.
У Рівному проходитиме супутня конференція з проблем
математичного
моделювання,
обчислювальних
методів
та
інформаційних технологій.
Програмний комітет
Акад. НАН України М. Згуровський (Україна) — співголова
Проф. Н. Вірченко (Україна) — співголова

Акад. НАН України Ю. Якименко (Україна)
Акад. НАН України М. Ільченко (Україна)
Акад. НАН України А. Самойленко (Україна)
Акад. НАН України М. Перестюк (Україна)
Акад. НАН України Я. Яцків (Україна)
Проф. Р. Андрушків (США)
Проф. А. Бомба (Україна)

Проф. В. Ванін (Україна)
Проф. М. Городній (Україна)
Проф. П. Задерей (Україна)
Проф. І. Парасюк (Україна)
Проф. М. Працьовитий (Україна)
Проф. А. Прикарпатський (Польща)
Проф. А. Романюк (Україна)

Організаційний комітет
М. Згуровський — співголова
Н. Вірченко — співголова
В. Гайдей — заступник голови
В. Ковтунець
О. Клесов
М. Дудкін
С. Івасишен
Ю. Харкевич

О. Іванов
І. Алєксєєва
О. Диховичний
Н. Задерей
Л. Федорова

Важливі дати
1 квітня 2017 — початок реєстрації.
25 травня 2017 — закінчення реєстрації та подачі матеріалів.
7 жовтня 2017 — поїздка на батьківщину Михайла Кравчука — в с. Човницю;
відкриття конференції в СНУ імені Лесі Українки (Луцьк).
9—10 жовтня 2017 — робота конференції в КПІ імені Ігоря Сікорського (Київ).
З питань зв’язаних з конференцією пишіть на адресу
kravchuk-conf@matan.kpi.ua
чи телефонуйте за номером +38-067-436-30-82, Гайдею Віктору Олександровичу.

Вимоги до оформлення доповіді
Обсяг доповіді — 2—4 повні сторінки. Доповідь і заявка подається однією з
робочих мов конференції у форматі .doc чи .tex+.pdf згідно з такими вимогами.
Береги: зверху, зліва, справа — 2 см, знизу — 3 см.
Шрифт тексту — TimesNewRoman, 14 pt (нестиснений та немасштабований).
Основний текст: одинарний міжрядковий інтервал, абзац — 1 см, вирівняно по
ширині.
Усі математичні формули (навіть які складаються з однієї літери) мають бути
редаговними і створеними в редакторі Mathtype або TEX.
Структура:
НАЗВА ДОПОВІДІ (великими літерами, грубий шрифт, центровано);
Ініціали та Прізвище (грубий шрифт, центровано);
Назва установи, Місто, Країна (курсивом, центровано),
електронна адреса;
анотація (12 pt); ключові слова (12 pt); через рядок — текст повідомлення.
Формули поза рядком тексту — центровані (з номерами праворуч). Формули
нумерувати лише за наявності посилань.
Через рядок після основного тексту заголовок
Список літератури (грубий шрифт, центровано) і сам список літератури
(оформлюється за стилем APA).
Детальніше дивіться у зразку:
http://matan.kpi.ua/public/files/2017/kravchuk-conf2017/Kravchuk2017-templateuk.doc

Доповідь, яку буде надруковано
надсилайте на адресу:

в

Матеріалах

конференції,

kravchuk-conf@matan.kpi.ua

Сплачуйте оргвнесок лише після одержання підтвердження,
що доповідь прийнято до друку.
Організаційний внесок складає:
для учасників з України — 500 грн;
для аспірантів і викладачів шкіл та коледжів з України — 350 грн;
для студентів з України — 250 грн.
Якщо від одного автора подано більше як одну доповідь, то за
другу доповідь сплачується — 75 %, за третю і наступні — 50 %
оргвнеску (уточнюйте електронною поштою).
Оргвнесок
можна
сплатити
(обов’язково
надсилайте
електронну копію квитанції при сплаті через термінал чи касу
банка):
1. Переказом на картку Приватбанку 5168 7423 1828 1593, Гайдею
Віктору Олександровичу.
2. У робочі дні, з 10 до 16, в НТУУ «КПІ» (7-й корпус, кафедра
математичного аналізу та теорії ймовірностей, к. 437),
тел. (+38)-(044)-204-97-40.

