
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Сучасний стан і перспективи 
підвищення ефективності 
сільськогосподарського 
виробництва. 
 

2. Технологія – 2018. Актуальні 
питання енерго- та 
ресурсозбереження, екології. 

 
3. Економіка: реалії часу і 
перспективи. 

 
4. Транспорт і транспортні 

технології. 
 

5. Інформаційні технології в 
сучасному світі. 

 
6. Формування сучасного освітнього 

середовища: теорія і практика. 
 

7. Сучасні тенденції формування та 
збереження здоров’я людини.  

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

29 травня 
1000– 1030 Приїзд та поселення учасників    

конференції 
1030 – 1100 Реєстрація учасників 

конференції  
1100 – 1200 Пленарне засідання  
1200 – 1300 Перерва на обід 
1300 – 1700 Робота секцій за напрямами 

30 травня 
1000– 1200 Підведення підсумків конференції 
1200 – 1300 Перерва на обід  
1300 – 1600 Культурно-екскурсійна програма 
1700 Від’їзд учасників 
 

 
 
 

 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ 
 

у Відокремленому підрозділі  
Національного університету біоресурсів і 

природокористування України  
«Ніжинський агротехнічний коледж» 

за адресою: 
Україна, Чернігівська обл., м. Ніжин,  

вул. Шевченка, 26 

ПРОЇЗД: 
від залізничного вокзалу - автобуси № 39, 2, 

7, 16 до зупинки «вул. Синяківська» 

ДЛЯ БАЖАЮЧИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ: 
розміщення в гуртожитку навчального 

закладу або сприяння у розміщенні в готелі 
міста 

 

УВАГА! 
(для учасників з інших міст): у разі очної 
участі в конференції обов’язкова 
реєстрація за тел. +38 (04631) 7-51-36,  

     +38 (096) 694-17-25 

 

до 23 травня 2018 року 

 

 За матеріалами роботи 
конференції буде виданий 
електронний збірник 

науково-методичних праць 
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