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ЗАПРОШУЄМО ВАС УЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ
ХІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ІМ. АКАД. М. КРАВЧУКА
Конференція відбудеться 13–15 травня 2010 року
у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ)
Відкриття конференції — 13 травня о 14:30
Працюватимуть секції:
І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
ІІ. Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз.
ІІІ. Теорія імовірностей та математична статистика.
ІV. Історія та методика викладання математики.
Мови конференції — українська, англійська, російська.

Просимо надсилати до 1 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ за адресою

03056, Київ-56, до запитання, Южаковій Ганні Олексіївні
або на електронну адресу kravchukconf@yandex.ru:
1. ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕНІ ТЕЗИ (одна сторінка формату A4). Береги: зверху — 2 см, знизу
— 3 см, зліва — 3 см, справа — 1 см. Шрифт тексту — Times New Roman, 14 pt (нестиснений та
немасштабований). Основний текст: одинарний міжрядковий інтервал, абзац — 1 см, вирівняно по
ширині. Структура: назва доповіді (великими літерами, грубий шрифт); через рядок — прізвище та
ініціали (грубий шрифт); назва установи, місто, країна, ел. адреса (курсивом); через рядок — текст
повідомлення. Для набору тексту і формул дуже бажано використати TEX або MicrosoftWord+
Mathtype (з виглядом формул TEX looklike). Усі формули набирати лише в редакторі формул.
Формули поза рядком тексту — центровані (з номерами праворуч). Формули нумерувати лише за
наявності посилань.
2. ЗАЯВКУ, в якій зазначено: прізвище, ім’я; науковий ступінь, звання; місце роботи; назва
доповіді; секція; адреса для листування; потреба у поселенні (чи потрібен гуртожиток).

ОРГВНЕСОК (на друкування матеріалів Конференції та ін.) у гривнях у сумі,
еквівалентній 15 дол. США на момент оплати, просимо вислати до 1 березня 2010 року за
адресою:
01001, Київ-1, Головпоштамт,
до запитання
Южаковій Ганні Олексіївні

Тези тих, хто своєчасно
не сплатить оргвнеску,
не друкуватимуться

Надсилаючи оргвнесок обов’язково вказуйте
прізвище та ім’я учасника.
Примітка. 1. Від 1 лютого до 1 березня 2010 року в год. 13:00–16:00 (крім вихідних) тези та
заявку можна подати в НТУУ «КПІ» (7-й корпус, к. 436), тел. (380)-(044)-454-97-40.
2. На конференції поширюватиметься книга М. Сороки «Колимська теорема Кравчука».

Оргкомітет

