Шановні колеги!
Пропонуємо Вам взяти участь у Всеукраїнській науково-методичній
інтернет - конференції «Випускні роботи студентів - математиків і
інформатиків різних кваліфікаційних рівнів: тематика, зміст, критерії
оцінювання».
Організатори конференції:
Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет
Донецький національний університет
Таврійський Національний університет імені В.І.Вернадського
Організаційний комітет
Голова:
д.ф.-м.н., проф. Приварников Аркадій Костянтинович
(ЗНУ, зав. каф. алгебри і геометрії)
Співголови:
д.ф.-м.н., проф. Сторожев Валерій Іванович
(ДонНУ, декан математичного факультету)
д.ф.-м.н., проф. Чехов Валерій Миколайович
(ТНУ, зав. каф. прикладної математики)
д.т.н., проф. Гоменюк Сергій Іванович
(ЗНУ, декан математичного факультету)
Члени оргкомітету
к.ф.-м.н., доцент Величко Ігор Георгійович
к.ф.-м.н., доцент Стєганцева Поліна Георгіївна
к.ф.-м.н., доцент Величко Олена Вадимівна
к.т.н., доцент Борю Сергій Юрійович
асистент Зінченко Андрій Іванович
м.н.с. Кривохата Анастасія Григорівна
Конференція буде проходити з 23 лютого по 5 березня 2010 року.
Перебіг конференція буде висвітлюватися на сайті sites.znu.edu.ua/mathconf
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Участь в конференції безкоштовна!
Конференція буде організована у вигляді форуму. На кожну доповідь
буде виділена окрема тема, назва якої співпадатиме з назвою доповіді, і в
першому повідомленні буде надрукований текст доповіді. Після цього всі
зареєстровані учасники зможуть прийняти участь в обговоренні, висловити
свої думки в подальших повідомленнях.
Матеріали конференції видавати в друкованому вигляді не планується.
При бажанні учасників розширені варіанти доповідей можна буде
надрукувати у вигляді статей (для цього зв’яжіться, будь ласка, з
організаторами за адресою mathconf@znu.edu.ua) в журналах:

1. Вісник ЗНУ. Фізико - математичні науки.
2. Вісник ЗНУ. Педагогічні науки.
3. Педагогічні науки та освіта
Для участі в конференції в якості слухача потрібно зареєструватися на
сайті sites.znu.edu.ua/mathconf.
Реєструватися можна до 4 березня 2010 включно.
Для участі в конференції в якості доповідача потрібно
1. Зареєструватися на сайті sites.znu.edu.ua/mathconf. Бажано, щоб
нікнейм складався з прізвища та ініціалів, наприклад ivanov_ii.
2. Надіслати на електрону адресу mathconf@znu.edu.ua такі файли:
- особистий листок, в якому вказати прізвище, ім’я та по батькові, вік,
місце роботи, посаду, вчений ступінь, вчене звання, назву доповіді,
електрону адресу.
- текст доповіді, оформлений згідно з прикладом, наведеним нижче.
Посилання на літературу подаються в довільній формі. У доповіді повинен
бути лише один автор (це робиться для зручності проведення дискусії). У
випадку, коли авторів декілька, то доповідь можна розділити на частини і
надрукувати їх як окремі доповіді.
3. Простежити, щоб Ваша доповідь була виставлена на сайті, а сама
доповідь включена до програми конференції.
Файли повинні мати розширення doc. Формули набираються так, як це
робиться в LaTeX. Приклади оформлення формул можна подивитися,
наприклад, тут: http://physics.nad.ru/latex.html
Останній строк отримання доповідей – 22 лютого 2010 року.
Зі всіма питаннями звертайтесь за адресою mathconf@znu.edu.ua
Приклад оформлення доповіді
НАЗВА ДОПОВІДІ
Іванов Ігор Іванович, к.т.н., доцент кафедри геометрії ЗНУ (Запоріжжя).
ivanov@mail.ru
Текст доповіді. У доповіді бажано висвітлити конкретні питання, які
потребують розв’язання, сформулювати конкретні рекомендації та, якщо це
можливо і має сенс, обґрунтувати їх. Приклад написання формули y=zx2 в
редакторі LaTeX: [math]y=z \cdot x^2[math].
Література: 1.

