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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Математика та інформатика у вищій школі:
виклики сучасності», що відбудеться 18-19 травня
2017 року на базі факультету математики, фізики і
технологій Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
Тематичні напрями конференції:
1. Теоретичні
проблеми
математики
та
інформатики.
2. Методичні проблеми математики та інформатики
у вищій школі.
3. ІКТ у викладанні математики у вищій школі.
4. Міжпредметні зв’язки математики, інформатики
та суміжних дисциплін.
Умови участі в роботі конференції
Для участі у роботі конференції необхідно
подати до організаційного комітету на e-mail:
vdpumath@gmail.com:
 заявку
на
участь
(назва
файлу
–
Прізвище-заявка.doc, за формою, що додається)
до 1 квітня 2017 року;
 текст тез (назва файлу – Прізвище-тези.doc,
згідно з вимогами, що додаються) до 17 квітня
2017 року;
 копію квитанції про сплату організаційного
внеску (назва файлу – Прізвище-квитанція.pdf)
(оплата здійснюється поштовим переказом на
адресу оргкомітету).
Вимоги до оформлення тез доповідей:
• обсяг – 3-4 повні сторінки разом з анотацією та
ключовими
словами
(українською
та
англійською мовами);
• формат аркуша паперу – А4;
• орієнтація – книжна;
• поля: усі по 2,5 см;
• шрифт – Times New Roman, 14 пт;
• інтервал – одинарний;
• абзац – 10 мм;
• рисунки і фотографії – у форматі JPG;
• формули – шрифт Times New Roman, звичайний
символ – 10, великий індекс – 7, дрібний індекс –
5, великий символ – 12, дрібний символ – 10;
• посилання на використані джерела – у
квадратних дужках;
• список використаних джерел (через рядок після
тексту тез, за абеткою, оформлений відповідно
до вимог).
Зміст тез вибудувати згідно структурних
компонентів: постановка проблеми, мета даної
публікації, виклад основного матеріалу, висновки.

Збірник матеріалів конференції буде виданий
до відкриття конференції.
За матеріалами конференції планується
підготовка та видання чергового випуску збірників
наукових праць: «Сучасні інформаційні технології
та інноваційні методики навчання в підготовці
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
(фахове видання, вимоги до оформлення статей
розміщено
на
сайті
www.vspu.edu.ua),
«Математичне та комп’ютерне моделювання.
Серія:
Фізико-математичні
науки»
(фахове
видання, вимоги до оформлення статей розміщено
на сайті http://mcm-math.kpnu.edu.ua/). У цих
збірниках
можуть
публікуватися
матеріали
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук.
Організаційний внесок 100 грн. (витрати на
канцелярські товари, виготовлення програми і
сертифікату тощо). Усі інші витрати (на проїзд,
проживання, харчування, культурну програму)
учасники здійснюють самостійно.
Поліграфічні витрати: вартість 1 сторінки тез
доповідей – 25 грн., вартість збірника – 40 грн.
(пересилка збірника здійснюється за рахунок
одержувача). Оплата здійснюється поштовим
переказом на адресу, зазначену нижче.
Після повідомлення про прийняття тез
оргвнесок перерахувати за адресою: Захарченко
Наталія
Вікторівна,
вул. Острозького,
32,
м. Вінниця, 21001, за участь у конференції
«Математика та інформатика у вищій школі:
виклики сучасності».
Адреса оргкомітету
Кафедра
математики
та
інформатики,
факультет математики, фізики і технологій, ВДПУ
імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького,
32, корпус № 3, м. Вінниця, 21001.
E-mail: vdpumath@gmail.com
Контактні телефони:
(098)5279837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна
(097)8762409, (063)2952719 – Захарченко Наталія
Вікторівна
(067) 9871120 – Туржанська Оксана Степанівна
(поселення).
Додаткову інформацію буде розміщено на
сайті університету: http://vspu.edu.ua в розділі
Conferences.

ЗАЯВКА
на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції
«Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»
Прізвище, ім’я, по батькові: __________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________________
Науковий ступінь: ________________________ Вчене звання: _____________________
Організація (установа), посада: _______________________________________________
Адреса для листування: _____________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Планую (потрібне підкреслити)
Виступити з доповіддю:
на пленарному засіданні (до 20 хв);
на секції (до 10 хв.);
Виступити з інформацією (до 5 хв.).
Взяти участь у дискусії.
Назва тематичного напряму: _______________________________________________
Назва доповіді: ___________________________________________________________
Форма участі (очна, заочна) ________________________________________________
Потреба в житлі (так, ні) ___________________________________________________

