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Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь у роботі  

дистанційної всеукраїнської наукової конференції  
 

«Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя»,  
 

що відбудеться в Донбаській державній машинобудівній академії  

15-16 травня 2017 року.  

 

 

Конференція продовжує серію наукових заходів, що 

проводилися впродовж останніх років кафедрою вищої 

математики Донбаської державної машинобудівної академії в 

онлайн форматі.  
 

 

Календарний план роботи конференції 
  

Публікація тез доповідей  15.05.17 

Перший день конференції, відкриття 

конференції, пленарне засідання 

 

15.05.17, о 13-30 

Другий день конференції, інтернет секції 16.05.17 

Публікація збірника на сайті 29.05.17 

 

 

Тематика конференції: 
 

1. Історія математики. 

2. Методичні аспекти навчання математики у технічному 

університеті. 

3. Математика та математичне моделювання. 

4. Математика в IT-технологіях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організаційний комітет конференції: 
 
Власенко К. В., докт. пед. наук, професор, 
Астахов В. М.,  канд. фіз.-мат. наук, доцент, 
Грудкіна Н. С., канд. техн. наук,  
Ровенська О. Г., канд. фіз.-мат. наук, доцент, 
Чумак О.О., канд. пед. наук, 
Паламарчук  В. О.,  канд. техн. наук., доцент. 
 
Програмний комітет:  
 
Акуленко І. А., д. п. н., проф., Черкаський національний університет 

ім. Б. Хмельницького 
Бевз В. Г., д. п. н., проф., Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, м. Київ 
Власенко К. В., д. п. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія, 

м. Краматорськ 
Гайдей В. О., к. ф.-м. н., доц., Національний технічний університет України 

«КПІ», м. Київ 
Клочко В. І., д. п. н., проф., Вінницький національний технічний університет 
Крилова Т. В., д. п. н., проф., Дніпровський державний технічний університет 
Кульчицька Н. В., к. п. н., доц., Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ 
Лиходєєва Г. В., к. п. н., доц., Бердянський державний педагогічний університет 
Лов’янова І. В., д. п. н., проф., ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 

університет» 
Матяш О. І., д. п. н., проф., Вінницький державний педагогічний університет ім. 

М. Коцюбинського  
Михалевич В. М., д. т. н., проф., Вінницький національний технічний 

університет 
Моторіна В. Г., д. п. н., проф., Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г.С. Сковороди 
Новіков О. О., к. ф.-м. н., доц., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», м. Слов’янськ 
Петрук В. А., д. п. н., проф., Вінницький національний технічний університет 
Семенець С. П., д. п. н., проф., Житомирський державний університет 

ім. І. Франка 
Семеріков С. О., д. п. н., проф., ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
Скворцова С. О., д. п. н., проф., ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», м. Одеса 
Тарасенкова Н. А., д. п. н., проф., Черкаський національний університет 

ім. Б.Хмельницького 
Тімошин А. С., к. ф.-м. н., доц., Інститут хімічних технологій 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Рубіжне 
Триус Ю. В., д. п. н., проф., Черкаський державний технологічний університет 
Хом’юк  І. В., д. п. н., проф., Вінницький національний технічний університет 
Холькін О. М., д. ф.-м.  н., проф. , ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 
Чашечникова О. С., д. п. н., проф., Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С. Макаренко 
Швець В. О., к. п. н., проф., Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, м. Київ 
Щерба А. І., к. ф.-м. н., доц., Черкаський державний технологічний університет 

 

 



Для участі у конференції необхідно до 13 травня 2017 р. 

зареєструватися на сайті http://www.dgma.donetsk.ua/mkonf-2017.html 

За результатами конференції планується розміщення доповідей на 

сайті академії та підготовка онлайн збірника матеріалів конференції. Для 

публікації тез у збірнику необхідно до 13 травня 2017 р. відправити за 

електронним адресом dgma.vm@ukr.net файл з тезами, що оформлені за 

допомогою шаблону abstract.doc у редакторі MS Word 2003. Файл має 

містити назву, що складається з прізвищ авторів українською мовою. 

Приклад ІвановІльїн.doc. Робочі мови конференції – українська, 

англійська, російська. Текст тез не має перевищувати 3 сторінки (кожна 

сторінка має бути повністю заповненою). 

 

Вимоги до оформлення:  

 Формат А4, орієнтація – книжкова, поля 2.5 см, абзац 1.25 cм. 

 Шрифт основного тексту Times New Roman, розмір 14 пт, 

міжрядковий інтервал одинарний. 

 Формули вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від 

основного тексту відділяються порожніми рядками. 

Оформлюються у редакторі MS Equation, шрифт 14 пт, великий 

індекс 7 пт, дрібний індекс 6 пт, великий символ 14 пт, дрібний 

символ 9 пт. У разі необхідності – нумерація по правому краю. 

 Рисунки вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від 

основного тексту відділяються порожніми рядками. Підпис по 

центру, без абзацного відступу, через інтервал 7 пт, курсивом. 

 Таблиці вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від 

основного тексту відділяються порожніми рядками. Підпис по 

центру, без абзацного відступу, через інтервал 7 пт, курсивом. 

 Шрифт літератури Times New Roman, розмір 12 пт, за абеткою, 

оформлений згідно вимог ВАК. Посилання на джерела – у 

квадратних дужках [1, c. 78].  

 

Більш детально з інформацією про конференцію можна 

ознайомитися на сайті http://www.dgma.donetsk.ua/konferentsiyi_list.html 

 

 

Контактна інформація: 

 

Україна, 84313, м. Краматорськ, Донецька обл., вул. Академічна, 72 

Донбаська державна машинобудівна академія 

Кафедра вищої математики 

Тел. (0626)-41-84-51, е-mail: dgma.vm@ukr.net 

mailto:dgma.vm@ukr.net
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