
Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

Кафедра вищої математики 

проводить  

ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ 

КОНФЕРЕНЦІЮ   

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Фундаментальні та прикладні 

математичні проблеми у наукових 

дослідженнях  здобувачів ЗВО і 

молодих учених: творчий розвиток ідей 

(6-7 квітня 2023 р.) 
Шановні колеги! 

Запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів і 

молодих науковців ВНЗ взяти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «Фундаментальні та прикладні математичні 

проблеми у наукових дослідженнях  

здобувачів ЗВО і молодих учених: творчий 

розвиток ідей»  
Конференція відбудеться у Харківському 

національному автомобільно-дорожньому 

університеті 6-7 квітня 2023 року  

(дистанційно) 

Головні напрями роботи 

1 Математичні методи у дослідженнях 

видатних вчених у технічних, транспортних та 

економічних галузях. 

2 Новітні математичні і методичні 

підходи у вивченні природничо-математичних 

дисциплін. 

3 Фундаментальні основи розв’язання 

професійно-прикладних задач.         

За підсумками роботи конференції 

планується видання електронного збірника 

матеріалів конференції, учасники конференції 

отримують сертифікати.  

Для участі в роботі конференції та 

публікації в збірнику необхідно направити в 

оргкомітет електронною поштою  

1) заявку за формою, що додається, до 

20.03.23  року; 

 2) статтю до 4 повних сторінок до 30.04.2023 

р. (українською; для учасників інших держав 

- англійською мовою);  

3) для студента - рецензію наукового 

керівника з підписом. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська.  

Адреса оргкомітету секції 

Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25. 

ХНАДУ, кафедра вищої математики. 

Телефон (057) 707 37 37(каф), (057) 337 94 55(д.).  

(Ємельянова Тетяна Вікторівна), 0661882895 

E-mail: tatyanaeme2016@gmail.com  

Вимоги до оформлення статті: 

1. Структура статті: 

- УДК (у верхньому лівому куті аркуша); 

- ініціали та прізвище автора, місто, країна; 

- ініціали та прізвище наукового керівника  
- назва статті (по центру заголовними  
буквами полу жирним стилем); 
- текст статті; 
- анотація; ключові слова; 
- література (згідно з міжнародними 

вимогами). 
2. У тексті статті посилання на використані 

джерела подаються в квадратних дужках. 
Зазначається порядковий номер і через кому 
сторінка цитованого джерела. Наприклад: [7, с. 
35]. 

3. Файл статті записується у форматі Міcrosoft 
Word 2003 і вище, шрифт – Тіmе Nеw Rоman, 
розмір – 14 pt., міжрядковий інтервал 1,5, поля 
20 мм з усіх боків, абзац – 1,25. 

4. Обсяг статті – до 4 повних сторінок 
(формат А4). 

Заява 

Учасника Всеукраїнської науково-практичної 

конференції  студентів і молодих вчених 

«Фундаментальні та прикладні математичні 

проблеми у наукових дослідженнях  

здобувачів ЗВО і молодих учених: творчий 

розвиток ідей» 

(м. Харків, 6 -7 квітня  2023  року): 
Прізвище............................................................ 

Ім’я   .................................................................... 

По-батькове …………………………………….. 

Назва, адреса ВНЗ ..............................................  

Посада вченого/курс, група студента .............. 

Науковий керівник …………………………….. 

Наукова ступень, звання вченого/наукового 

керівника ……………………………………. 

Контактний телефон, E-mail……………………  

Планую (потрібне підкреслити) 

Виступити з інформацією (до 5 хв.). 

Взяти участь як слухач ………………. 

Взяти участь заочно ……….. 

Доповідь (автори і назва)_______  

Назва напряму ______________________ 

Організаційний внесок  не 

заплановано, публікація та 

сертифікат за замовленням 

безкоштовно  

 
 

mailto:tatyanaeme2016@gmail.com

