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ВСЕУКРАЇНСЬКА  НАУКОВО –

МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

"СУЧАСНІ НАУКОВО – 

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

МАТЕМАТИКИ  

У ВИЩІЙ ШКОЛІ"  

буде проведена 23-24 травня 2022 р 
у дистанційному форматі 

 
КИЇВ, НУХТ 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Голова  
О.Ю. Шевченко – ректор 

Національного університету харчових 

технологій, доктор технічних наук, 

професор. 

Заступники голови 

1. С. В. Токарчук  – проректор з наукової 

роботи  

Національного університету харчових 

технологій , кандидат технічних наук, 

доцент. 

2. І.І. Юрик – завідувач кафедри вищої 

математики імені професора Можара В.І. 

НУХТ, кандидат фізико – математичних 

наук, професор. (тел. (044) 284-30-04). 

3.М.В. Працьовитий декан факультету 

математики, інформатики та фізики 

Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова, доктор фізико-

математичних наук, професор, академік 

АНВШ України.  

4. А.В. Форсюк – декан факультету 

автоматизації і комп’ютерних систем, 

кандидат технічних наук, доцент. 

Секретар 

О.П. Зінькевич, кандидат фізико – 

математичних наук, доцент кафедри 

вищої математики імені професора 

Можара В.І. НУХТ (+38-068-74-39-701, 

oleksazinkevich@ukr.net ) 

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо 

Ви ознайомите з цією інформацією 

своїх колег, зацікавлених в участі та 

роботі конференції. 

 

Для участі у конференції необхідно до 

12 травня 2022 р. надіслати заявку на 

участь у конференції та   доповіді у 

електронному форматі на адресу 

електронної пошти: mat_conf@ukr.net 

Участь в конференції – безкоштовна. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Збірник матеріалів конференції буде 

видано лише в електронному вигляді у pdf 

форматі в мережі Інтернет на сайті 

www.nuft.edu.ua до початку її роботи. 

 

Адреса оргкомітету конференції: 
 

01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, 
Національний університет харчових 
технологій.  
моб.  +38-068-74-39-701 (Зінькевич О.П.) 

e-mail: mat_conf@ukr.net, 

oleksazinkevich@ukr.net 

Заявка на участь в конференції 

подається в електронному вигляді для 

кожного учасника 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

(повністю). 

2. Науковий ступінь, вчене звання. 

3. Посада. 

4. Установа (повна назва). 

5. Контактний телефон. 

6. Адреса електронної пошти. 

7. Номер та назва секції. 

8. Назва доповіді. 

 

mailto:%20mat_conf@ukr.net


РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО –
МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В ТАКИХ СЕКЦІЯХ 
 

1. Математичні методи в інженерних 

задачах; 

2.  Методичні проблеми математичної 

освіти. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ 
Доповідь надається українською або 

англійською мовами. 

Автори повинні дотримуватися 

законодавчих вимог з опублікування 

матеріалів у відкритому друку.  
Тези конференції публікуватимуться 

без редагування тексту - з поданих 

оригіналів. 

Тези відправляються на e-mail  
mat_conf@ukr.net  в електронній версії  

виконаної у Microsoft Word для Windows, 
файл з розширенням *.doc, *.docx; 

1.Шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, 

інтервал 1,0, абзац – 1,25 см, всі поля по 2 

см,  вирівнювання – по ширині. 
 2. Обсягом до 4  сторінок (повні 

сторінки) формату А4 (без нумерації), 

орієнтація – книжкова.  
 

Порядок розміщення матеріалу тез 

доповідей:  

УДК – праворуч без абзацу у верхньому 
рядку. Відступ після УДК – 6 пт. 

 Назва роботи, розмір шрифту 14 пт., 

напівжирний, розміщення – по центру. 
Відступ після назви становить 6 пт.  

Імена авторів (імя та прізвище повністю) 

записують з використанням розміру шрифту 
14 пт, вирівнювання – по правому краю.  

В наступному рядку вказати організацію, 

розмір шрифту 14 пт., курсив, розміщення – по 

центру. 
Формули виконуються з використанням 

вмонтованого редактора середовища MS 

Office Microsoft Equation 3.0 або MathType 
7.0. Для написання формул використовуються 

наступні розміри: великий індекс 14, індекс – 

65%, малий індекс – 55%, символ – 130% і 
малий символ – 80% (відсотки від великого 

індекса). Всі стилі – Times New Roman, без 

жирних або написаних курсивом символів. 

Формули повинні бути розташовані по центру 
і нумеровані. 

Таблиці повинні розміщуватись по центру. 

Заголовок – над таблицею (14 пт., відступ 
після назви таблиці – 5 пт.). Після таблиці 

відступити до тексту 1 рядок. 

Рисунки повинні розміщуватись по центру, 
відступ до – 5 пт, після – 10 пт. Кожен рисунок 

повинен бути підписаний знизу і позначені осі 

координат. Розмір шрифту для підписування 

рисунку – 14 пт, розташування – по центру, 
відступ до підпису – 5 пт, після підпису – 10 

пт. 

Фізичні, хімічні, технічні та математичні 
терміни, одиниці фізичних величин та умовні 

позначення мають бути загальноприйнятими. 

Скорочення позначень одиниць фізичних 

величин мають відповідати вимогам 
Міжнародної системи одиниць (СI). 

В тексті обов’язково вказуються 

посилання: для формул – (1), (2); для рисунків 
– Рис. 1, Рис. 2, для таблиць Таб. I, Таб. II; 

література – [1], [2]. 

УВАГА! 
Не допускається автоматичних 

переносів слів та використання макросів.  

Абзаци позначати тільки клавішею 

“Enter”, не застосовувати пробіли або 
табуляцію (клавіша “Tab”).  

Не допускається використання 

ущільненого або розрідженого шрифту. 

 До участі допускається не більше двох 

тез від одного автора. 

 Тези, що не відповідають вказаним 

вимогам, розглядатися не будуть. 

 
Зразок оформлення тексту тези доповіді 

 

 

УДК 

Про сучасну математичну освіту 

фахівців 

Андрій Іваненко 

Національний університет харчових 

технологій 

Степан Петренко 

Одеська національна академія харчових 

технологій 
 

Вступ. 

………………….. 

Матеріали і методи. 

………………….. 

Результати. 

…………………. 

Висновки. 

…………………..   

Література (лише сучасні статті та монографії). 

 

Заявки на участь у роботі конференції та 

доповіді надсилаються електронною 

поштою за адресою: 

 mat_conf@ukr.net  

 

Термін подання заявок і тез 

доповідей до 12.05.2022 р. 

У разі проведення конференції в 

формі ZOOM -конференції 

посилання буде опубліковано 

згодом. 
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