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(повна назва)
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організації
(з поштовим
індексом)
Контактні
телефони
Факс
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Назва доповіді
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необхідні при
виступі
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Примітка

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Міжнародна науковопрактична конференція

Цілі сталого розвитку
третього тисячоліття:
виклики для університетів
наук про життя
» ___________ 2018
» ___________ 2018

Заявку надсилати за адресою:
Україна, 03041, Київ, вул. Героїв Оборони 15,
кім. 221
E-mail: conferenceNUL2018@gmail.com

23-25 травня
2018 року

м. Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Щиро запрошуємо Вас взяти участь у
Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Цілі
сталого
розвитку
третього
тисячоліття:
виклики
для
університетів наук про життя», яка
відбудеться 23-25 травня 2018 року та
присвячена
120-річчю
заснування
Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Офіційні
мови
конференції
–
українська
та
англійська.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення
актуальних
проблем,
перспектив і шляхів забезпечення сталого
розвитку у контексті глобальних та
регіональних
викликів,
трансфор-мації
суспільства
та
формування
нової
технологічної революції
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

до 1 квітня 2018 р. – подання заявок на
участь у конференції та матеріалів;
23-25 травня 2018 р. - пленарне
засідання, робота в секціях, підведення
підсумків конференції та прийняття
резолюції.
ТРАНСПОРТ

Від залізничного вокзалу: на метро до
станції «Либідьська», далі маршрутним
таксі № 212 до зупинки «3 корпус» (вул.
Героїв Оборони, 15).

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ І КОНТАКТИ

Біоекономіка
і
суспільні
науки
у
формуванні продовольчої безпеки та
якості життя (економіка, право, політичні
науки, фінанси, менеджмент, публічне
управління,
землевпорядкування,
дорадництво, туризм)
Глобальні
і
регіональні
проблеми
інформатизації
в
суспільстві
та
природокористуванні
(інформаційні
технології
в
освіті,
економіці,
природокористуванні,
виробництві,
суспільстві, штучний інтелект, Big-Data,
Інтернет речей)
Екологія,
управління
рослинними
ресурсами та біотехнологія (агрономія,
захист рослин, фітосанітарія, екологія,
органічне
виробництво,
біотехнологія,
лісове і садово-паркове господарство)
Тваринництво, ветеринарна медицина,
біобезпека та харчові технології у
вирішенні завдань сталого розвитку
(тваринництво, ветеринарна медицина,
якість і безпека продовольства, харчові
технології)
Якість освіти та гуманітарна наука в
умовах
трансформації
суспільства
(освіта, педагогіка, історія, філософія,
культурологія,
мистецтво,
філологія,
соціологія, комунікації, психологія,)
Проблеми розвитку систем енергетики і
автоматики (електроенергетичні системи,
автоматика і робототехнічні системи,
електротехнології)
Біоінженерія та новітні технології для
сталого
розвитку
(інженерія,
нові
матеріали та технології, деревообробні та
меблеві технології, транспортні технології,
цивільний інжиніринг)

Україна, 03041, Київ, вул. Героїв Оборони
15,
Веб-сайт: https://nubip.edu.ua/
E-mail: conferenceNUL2018@gmail.com
Відповідальний секретар:

Самсонова Вікторія Володимирівна,
+38(044)527-81-54;
Кравченко Алла Григорівна,
+38(044)527-81-50
За
матеріалами
конференції
передбачається видання збірника тез
доповідей
та
публікація
статей
у
«Науковому віснику НУБіП України» у
відповідній серії.
З вимогами до оформлення статей можна
ознайомитись
на
веб-сторінці
http://journals.nubip.edu.ua
УМОВИ УЧАСТІ




Оргвнесок за участь у конференції – 150
грн.
Вартість друку статті – 50 грн. за
сторінку.
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