
Перше інформаційне повідомлення

Шановні друзі і колеги! 

24 травня 2017 року виповнюється 75 років
з  дня  народження  доктора  фізико-математичних
наук,  професора,  члена-кореспондента  НАН
України  Олександра  Івановича  СТЕПАНЦЯ
(1942 – 2007) – видатного математика, фахівця в
галузі  теорії  наближення функцій.  З цієї  нагоди
Інститут  математики  НАН  України  спільно  з
ДВНЗ  “Донбаський  державний  педагогічний
університет” проводять міжнародну конференцію
“Теорія  наближення  функцій  та  її
застосування”  (28  травня  –  
3  червня  2017  року,  м.  Слов’янськ,  Україна),
присвячену його пам’яті. 

Конференція  буде  проходити  у  головному  корпусі  ДВНЗ  “Донбаський  державний
педагогічний університет” за адресою: м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19.

Організаційний комітет      Програмний комітет:

Співголови:
Самойленко А.М.
Омельченко С.О. 

Заступники голів:
Савчук В.В.
Сердюк А.С.
Чайченко С.О.

Вчені секретарі:
Соколенко І.В.
Шидліч А.Л.

Члени оргкомітету:
Кадубовський О.А.
Карпенко А.О.
Новіков О.О.
Набока О.Г.
Проскунін В.М.
Сілін Є.С.
Стасюк С.А.
Ступак О.Ю.
Ровенська О.Г.
Шулик Т.В.

Технічні секретарі:
Куліш П.В.
Стьопкін А.В.

Абдуллаєв Ф. (Туреччина)
Білалов Б.Т. (Азербайджан)
Бойчук О.А. (Україна)
Бігун Я.Й. (Україна)
Вакарчук С.Б. (Україна)
Ван Куньян (Китай)
Гогінава У. (Грузія)
Голуб А.П. (Україна)
Задерей П.В. (Україна)
Зелінський Ю.Б. (Україна)
Коробов В.І. (Україна)
Макаров В.Л. (Україна)
Маслюченко В.К. (Україна)
Моторний В.П. (Україна)
Перевєрзєв С.В. (Австрія)
Пінкус А. (Ізраїль)
Працьовитий М.В. (Україна)
Престін Ю. (Німеччина)
Романюк А.С. (Україна)
Ронто М.Й. (Угорщина)
Савчук В.В. (Україна)
Самойленко А.М. (Україна)
Сердюк А.С. (Україна)
Сєндов Б. (Болгарія)
Скасків О.Б. (Україна)
Станжицький О.М. (Україна)
Тіман М.П. (Україна)
Хусаїнов Д.Я. (Україна)
Чуйко С.М. (Україна)
Чайченко С.О. (Україна)
Шевчук І.О. (Україна)



Напрями роботи конференції:

 Теорія наближення функцій. 
 Гармонічний аналіз.
 Диференціальні рівняння.

Програма  включає  30-  і  15-хвилинні  доповіді  та  стендові  повідомлення.  Робочі  мови
конференції: українська, англійська.

Попередня  сума  оргвнеску для учасників  з  України  –  250  грн.,  з  країн  СНД –  сума  у
гривнях,  еквівалентна $30, з країн далекого зарубіжжя – сума у гривнях, еквівалентна $100.
Оргвнесок сплачується при реєстрації.

Програмою конференції заплановано екскурсії до Національного заповідника “Святі гори”
(м. Святогірськ) та соляних шахт (м. Соледар).

До  відкриття  конференції  планується  видання  збірки  тез  доповідей  учасників.
Електронний  варіант  тез  просимо  надіслати  електронною  поштою  на  адресу
confstepanets2017@gmal.com  не  пізніше  1  березня  2017  р.  Тези  набирати  в  межах  однієї
сторінки  в  системі  LATEX  без  використання  макросів  і  команд,  створених  користувачем.
Преамбула файла така:

\documentclass[12pt]{article}
\setlength{\voffset}{-25mm}
\setlength{\hoffset}{-20mm}
\setlength{\textwidth}{170mm}
\setlength{\textheight}{240mm}
\usepackage{amsmath,amssymb,euscript,amsthm,amsfonts}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
\begin{document}

\begin{center}
\textbf{\Large \sc Title of the article}\\
\textbf{Name(s) of the Author(s)}\\
Affiliation\\
\textit{name@domain.com} %e-mail
\end{center}

% Текст тез не повинен перевищувати однєї сторінки, 
% не містити автоматичної нумерації формул, теорем тощо.

\textbf{Theorem.} \textit{Твердження теореми.}
\medskip
\small
1. Автор. Назва статті, Назва журналу, рік, том, сторінки.
2. Автор. Назва книги. - Місто: Видавництво, рік.
\end{document}

Тези, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 
Правила   оформлення  тез  розміщені  також  на  сайті  конференції

http://ddpu.edu.ua/stepconf2017/
Будемо  раді,  якщо  Ви  візьмете  участь  у  роботі  конференції.  Для  участі  у  роботі

конференції  просимо  Вас  до  1  березня  2017  р.  зареєструватися  на  сайті  конференції
http://ddpu.edu.ua/stepconf2017/


