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Місцевим органам управління 

освітою

Закладам освіти обласного 

підпорядкування, професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої 

освіти

Про проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
молодих вчених «Новітні технології 
сучасного суспільства» (НТСС-2018)

Ш ановні колеги!

За сприяння Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації, управління освіти Чернігівської міської спільно з Чернігівським 
національним технологічним університетом, обласним комунальним 
позашкільним навчальним закладом «Чернігівська Мала академія наук 
учнівської молоді» Чернігівської обласної ради 12 грудня 2018 року буде 
вдруге проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молоди)', 
вчених «Новітні технології сучасного суспільства» (НТСС-2018).

Конференція проводиться у таких секціях:
•«Технічні науки»;
•«Комп’ютерні науки»;
•«Природничі науки»;
•«Економічні науки»;
•«Математика».

До участі запрошуються учні старших класів, вчителі закладів загальної 
середньої освіти, керівники гуртків, які займаються науково-дослідницькою 
діяльністю, студенти, магістри та зацікавлені науково-педагогічні працівники 
закладів вищої освіти, представники управлінь освіти.
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Протягом конференції її учасники зможуть представити свої наукові та 
прикладні напрацювання.

Для участі у заході необхідно до 01.12.2018 надіслати до оргкомітету 
конференції тези доповідей та самостійно зареєструватися за посиланням 
http://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-divalnist/konferentsiii/ntss-2018.

Місце проведення конференції: Чернігівський національний
технологічний університет, вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, тел.: (0462) 
665-185, e-mail: ntss@inel.stu.cn.ua.

Витрати на проїзд до м. Чернігова, у зворотному напрямку, харчування, 
проживання учасників конференції за рахунок сторони, що відряджає.

Вичерпну інформацію щодо участі у конференції можна отримати на 
офіційному сайті конференції: http://inel.stu.cn.ua/ntss.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном (0462) 665-185 -  
кафедра промислової електроніки Чернігівського національного технологічного 
університету та на електронну адресу: ntss@inel.stu.cn.ua.

Просимо інформацію про проведення Всеукраїнської науково- 
практичної конференції молодих вчених «Новітні технології сучасного 
суспільства» (НТСС-2018) довести до відома керівників, педагогічних та 
учнівських колективів закладів освіти та сприяти їх участі у зазначеному 
заході.

З повагою

Заступник начальника О. СОРОНОВИЧ

Наталія Кропта 3-13-11
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