
Шановні колеги!  

За ініціативою кафедри 

математичних методів та системного 

аналізу Маріупольського державного 

університету 28 квітня 2017  року         

о 14 годині в інтернет-режимі 

проводиться                 ІV Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет–

конференція «Теоретичні та прикладні 

аспекти використання математичних 

методів та інформаційних технологій у 

науці, освіті, економіці, виробництві». 

Основна тематика: 

1. Проблеми викладання дисциплін 

математичного і комп’ютерно-

інформаційного циклів в середніх 

загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах. 

2. Методичне забезпечення 

навчального процесу. 

3. Практичне застосування  

математичних методів та інформаційних 

технологій у науці, освіті, економіці, 

виробництві. 

За результатами роботи конференції 

планується видання збірника тез. 

 

Вимоги до участі: 

1. Для участі у конференції необхідно до 

20.04.2017 надіслати до оргкомітету заявку на 

участь у конференції; тези доповіді 

українською, російською або англійською 

мовою, скан-фото квитанції про оплату 

організаційного внеску на e-mail:  kafedra-

mm@ukr.net  

Тема повідомлення: conf_2017; назва файлу 

повинна відповідати прізвищу та імені 

доповідача:  

для заявки – Заявка______,   

для тез – Тези______,  

для оплати – Скан-фото______. 

Наприклад:  

Заявка Антонович Микола 

Тези Антонович Микола  

Скан-фото Антонович Микола 

2. Проведення засідання  за 

допомогою програмного забезпечення 

Skype в режимі конференція  – 28.04.2017 о 

14 годині (аккаунт в Skype kafedra-mm ).  

3. Організаційний внесок становить 100грн. 

Організаційний внесок має бути перерахований 

за наступними реквізитами:  

Маріупольський державний університет 

Розрахунковий рахунок у гривнях: 

31254234108203  

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ  

МФО 820172, ЕДРПОУ 26593428 

      Призначення платежу – Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет–конференція 

кафедри ММСА (обов'язково вказати своє 

прізвище та ініціали). 

4. Всім зареєстрованим учасникам 

матеріали конференції будуть розіслані по 

електронній пошті у вигляді електронного 

збірника у форматі pdf. Вартість 

друкованого збірника матеріалів 

конференції становить 150 грн (у разі 

необхідності). Примірники будуть надіслані 

на найближче для Вас відділення «Нової 

Пошти» за рахунок отримувача. 

5. Науковці, які безпосередньо 

приймуть участь у роботі конференції 28 

квітня 2017 р., за необхідністю можуть 

отримати сертифікат про участь у 

конференції у форматі pdf.  



 

Вимоги до тез наукових доповідей 

Структура:  актуальність теми; 

основні положення; висновки за темою.  

Обсяг: 2-3 сторінки, текстовий 

редактор – Microsoft Word. Формат 

сторінки – А4 (297*210 мм), всі поля – 

20 мм. Шрифт – Times New Roman, 

кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. 

У правому верхньому куті: 

прізвище і ініціали – великими літерами; 

місце роботи, науковий ступінь, вчене 

звання – курсивом. Назва – по центру, 

великими літерами, напівжирним. 

Відступ першого рядка - 1 см. 

Набір тексту тез виконується у 

редакторі Microsoft Word, формул-

Microsoft Equation 3.0. 

 

За додатковою інформацією 

звертатися в оргкомітет за адресою: 

 87500, Донецька  область, м. 

Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а, 

(каб. 305).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Контактний телефон для довідок:   

(0629) 53 22 49 (кафедра математичних 

методів та системного аналізу); 

+380505352349 

+380968821041  

(Ольга Сергіївна Благініна). 

Е – mail: kafedra-mm@ukr.net 

 

 

Заявка для реєстрації 

 
Назва доповіді  

 

ПІБ (повністю) автора(ів) 

 

 

Посада, науковий ступінь, 

вчене звання 

 

 

Повна назва установи, де 

працює(ють) 

 

 

Телефон,  

 

 

e-mail 

 

 

Кількість друкованих 

примірників збірників праць 

(якщо треба)  

 

 

Поштова адреса, на яку 

відправити у разі 

необхідності друкований 

примірник збірника праць  

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Маріупольський державний університет 

Економіко-правовий факультет 

Кафедра математичних методів та 

системного аналізу 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

ІV Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет–конференції  

«Теоретичні та прикладні аспекти 

використання математичних методів та 

інформаційних технологій у науці, освіті, 

економіці, виробництві» 

 

 

 

28 квітня 2017 року 


