Деякі конференції, що відбудуться у 2010 році:
1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Випускні роботи студентів-математиків
і інформатиків різних кваліфікаційних рівнів: тематика, зміст, критерії оцінювання".
1.1. Оргвнесок - відсутній
1.2. Останній строк надіслання тез – 22 лютого 2010 року.
1.3. Час проведення конференції – з 23 лютого по 5 березня 2010 року
1.4. Місце проведення - сайт http://sites.znu.edu.ua/mathconf
1.5. Деталі див. за адресою http://fmi.npu.edu.ua/files/Ogoloshennia/Internet-conference.pdf
2. ХІІІ міжнародна наукова конференція імені М. П. Кравчука
2.1. Оргвнесок - 15 доларів США (або суму, еквівалентну їм у гривнях)
2.2. Останній строк надіслання тез – 01 березня 2010 року
2.3. Час проведення конференції – з 13 травня по 15 травня 2010 року
2.4. Місце проведення – м. Київ, НТУУ "КПІ"
2.5. Деталі див. за адресою
http://fmi.npu.edu.ua/files/Zaproshuyemo_vzyati_uchast_Kravchuk.pdf
3. Конференція "Шевченківська весна 2010: Математика"
3.1. Оргвнесок - 135 гривень
3.2. Останній строк надіслання тез – 28 лютого 2010 року
3.3. Час проведення конференції - з 22 березня по 26 березня 2010 року
3.4. Місце проведення – м. Київ, КНУ ім. Шевченка.
3.5. Деталі див. за адресою http://fmi.npu.edu.ua/files/Ogoloshennia/Mehmat_infoletter_Shv2010_ua.pdf
4. Конференція "Історія математики – майбутньому вчителю 2010"
4.1. Оргвнесок – 60 гривень
4.2. Останній строк надіслання тез – 15 березня 2010 року
4.3. Час проведення конференції – з 18 травня по 19 травня 2010 року
4.4. Місце проведення – м. Умань, УДПУ ім. Павла Тичини.
4.5. Деталі див. за адресою
http://fmi.npu.edu.ua/files/Ogoloshennia/Ogoloshennya_Conf_Uman.pdf
5. Конференція "Молодь, освіта, наука та національна самосвідомість." (За довідками звертатися
на кафедру вищої математики)
5.1. Місце проведення – Київ, Європейський університет.
5.2. Орієнтовний час проведення – травень 2010 року
6. Восьма Всеукраїнська конференція студентів та молодих науковців "Фізика. Нові технології
навчання" (За довідками звертатися на кафедру загальної і прикладної фізики)
6.1. Місце проведення – м. Бердянськ
7. Конференція студентів та молодих науковців в Українському державному університеті харчових
технологій (За довідками звертатися на кафедру загальної і прикладної фізики)
7.1. Місце проведення – м. Київ
7.2. Орієнтовний час проведення – травень 2010 року.

