
Міжнародна конференція 
молодих математиків 

6–8 червня 2019  
Київ,  Україна 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 
конференції молодих математиків, яка відбудеться 
6–8 червня 2019 року в місті Києві. 

 
Почесний програмний комітет:  

 академік  НАН України Самойленко А. М.  
 академік  НАН України  Перестюк М. О.  
 член-кореспондент НАН України Бойчук О. А. 
 член-кореспондент НАН України Дрозд Ю. А.  
 член-кореспондент НАН України Кочубей А. Н.  
 член-кореспондент НАН України Максименко С. І.   
 член-кореспондент НАН України Нікітін А. Г.   
 член-кореспондент НАН України Портенко М. І.   

Програмний комітет: 
Niemczynowicz A., Pošta S., Yat-Hin Suen, Бондаренко Є. В., Ванєєва О. О., Василенко Н. А., 
Горюнов А. С., Денега І. В., Кліщук Б. А., Покутний О. О., Раєвська І. Ю., Раєвська М. Ю., 
Рябов Г. В., Сорока Ю. Ю., Фещенко Б. Г.,  Фомічов В. В., Чернецька Л. О., Янченко С. Я. 

Організатор конференції:  Інститут математики НАН України 

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

Напрями роботи конференції:  
 Алгебра, теорія чисел і комбінаторика 
 Геометрія і топологія 
 Диференціальні рівняння і математична фізика 
 Теорія ймовірностей і математична статистика 
 Теорія функцій і функціональний аналіз 

Робочі мови конференції:  англійська,  українська 

Завершення реєстрації:  25 квітня 2019 року 

Сайт конференції:   www.imath.kiev.ua/~young/youngconf2019  

Електронна адреса:   imath.young@gmail.com 

 

Організаційний внесок: для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно до 
5 травня 2019 року сплатити організаційний внесок: 

 250 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. Оплату можна здійснити за рахунками вказаними 
на сайті конференції.  Скановану копію квитанції  про оплату просимо надіслати на електронну 
пошту конференції imath.young@gmail.com не пізніше 5 травня 2019 р. (квитанцію просимо 
зберігати до реєстрації).  

Тези: Електронний варіант тез обсягом до однієї сторінки набраних у системі LaTex просимо 
надіслати електронною поштою на адресу конференції не пізніше 25 квітня 2019 р. Правила 
оформлення тез розміщені на сайті конференції. Збірник тез доповідей буде видано до початку 
роботи конференції. Програма конференції включатиме 15-хвилинні доповіді та стендові 
повідомлення.  

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

Програма конференції:  
 6 червня — реєстрація (9:00 – 10:30), відкриття конференції, наукові доповіді; 
 7 червня — наукові доповіді; 
 8 червня — наукові доповіді, закриття конференції. 

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

Питання проживання учасники вирішують самостійно.  
 
 

 
 


