
 
Міжнародна конференція 

молодих математиків  
 

3 – 6  червня 2015  

Київ, Україна  
 
 

Шановні  колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній конференції молодих математиків, яка відбудеться 
3 – 6 червня 2015 року в місті Києві (Україна). Тези доповідей будуть видані до початку роботи 
конференції. Програма включає 20 хвилинні доповіді та стендові повідомлення.  

Почесний програмний комітет:  
 академік  НАН України  Самойленко А. М. (Київ); 
 академік  НАН України  Хруслов Є. Я. (Харків); 
 академік  НАН України  Перестюк М. О. (Київ); 
 член-кореспондент НАН України  Пташник Б. Й. (Львів).   

Програмний комітет: Бешлей В. В., Бондар І. А., Ванєєва О. О., Горюнов А. С., 
Грушковська В. В., Карпель О. М., Кузь А. М., Притула З. В., Раєвська І. Ю., Раєвська М. Ю., 
Рибалкіна Т. В., Руденко О. В., Ситник Д. О., Твардовська С. Р., Ткачук М. В., 
Фінкельштейн Д. Л., Юсенко К. А., Янченко С. Я. 

Місце проведення: Інститут математики НАН України,  
     вул. Терещенківська, 3, Київ, Україна.  

Організатори конференції: 
 Інститут математики НАН України, Київ; 
 Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН  
           України, Львів; 
 Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України,  
           Харків. 

Напрями роботи конференції: 
 Алгебра і топологія; 
 Аналіз і теорія наближень;  
 Диференціальні рівняння і математична фізика;  
 Прикладна та обчислювальна математика; 
 Теорія ймовірностей і математична статистика. 

Офіційні мови конференції:  англійська, українська. 

Завершення реєстрації:      15 квітня 2015 року. 
Сайт конференції:  http://www.imath.kiev.ua/~young/conf2015ua.html. 

Електронна адреса:  young@imath.kiev.ua (основний), imath.young@gmail.com. 

 
Організаційний внесок: для участі в роботі конференції та публікації тез необхідно до 30 
квітня 2015 року сплатити організаційний внесок: 

 150 грн — для учасників з України; 
 30 € — для інших учасників. 

Розмір оргвнеску вказано без урахування вартості переказу та банківських послуг. До 
оргвнеску включено: публікацію тез та організацію доповідей на конференції. Оплата 
здійснюється за безготівковим розрахунком. Просимо надіслати скановану копію квитанції про 
оплату на електронну пошту конференції young@imath.kiev.ua не пізніше 30 квітня 2015 р. 
Квитанцію просимо зберігати до реєстрації. Оплату можна здійснити за рахунками вказаними 
на сайті конференції. 

Тези:  Електронний варіант тез просимо надіслати електронною поштою на адресу 
конференції не пізніше 15 квітня 2015 р. Обсяг тез до однієї сторінки, набрані в системі LaTex 
без використання макросів і команд, створених користувачем. Правила оформлення тез 
розміщені на сайті конференції. 

Тези, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

Програма конференції:  
 3 червня — день заїзду; 
 4 червня — реєстрація (8:00 – 10:00), відкриття конференції (11:00), наукові  
           доповіді; 
 5 червня — наукові доповіді; 
 6 червня — наукові доповіді, закриття конференції. 

Повна програма роботи конференції буде доступна на сайті незадовго до її  початку. 
 
 
 

Питання проживання учасники вирішують самостійно.  
  

 
 
 

 

 
 
 


