
XXІІ Міжнародний науково-практичний форум “Теорія і практика розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій” 
 

Пленарне засідання – 6 жовтня 2021 р. Актовий зал ЛНАУ – 11.00 год.   
 

Міжнародні науково-практичні конференції:  

“Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій”, присвячена 70-річчю факультету 
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1300 год. Аудиторія 304.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 304.   

Підключитися до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/9393242302?pwd=ZkhYbWREdUgwWkJWbjBnejMxczJ2QT09 

Ідентифікатор конференції (ID): 9393242302 

Код доступу: 2020 

 

“Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих 

заходів”  
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1300 год. Аудиторія 209а.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 209а.   

Підключитися до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/88438922397?pwd=WkU3S1c4UGhvY0lsTlA2LzByVjdWdz09 

Ідентифікатор конференції (ID): 884 3892 2397 

Код доступу: 2021 

 

“Селекція, генетика та захист сільськогосподарських рослин у ХХІ столітті: реалії, 

виклики, перспективи”, присвячена 120-річчю заснування кафедри селекції, генетики та 

захисту рослин; 
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1500 год. Аудиторія 409а.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 409а.   

Підключитися до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/85247722512?pwd=UkQ2emtrK0hsc0dOZFlVajc4cVErdz09 

Ідентифікатор конференції (ID): 852 4772 2512 

Код доступу: 12358 

 

“Земельні відносини в контексті просторового розвитку територій”; 
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1300 год. Аудиторія 9з.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 9з.   

Підключитися до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/85296203694?pwd=a1dLdm9yV0JrOWV0a3czY2lRUjhjQT09 

Ідентифікатор конференції (ID): 852 96203694 

Код доступу: 2021 

 

“Техніка та  технології агропромислового виробництва”; 
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1400 год. Аудиторія 16м.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 16м.   

Підключитися до конференції: 
https://us02web.zoom.us/j/83187419962?pwd=L0NNc0Y3N2tFMGZiVTlGaitGRTNzUT09 

Ідентифікатор конференції: 831 8741 9962 

Код доступу: 516481 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/9393242302?pwd=ZkhYbWREdUgwWkJWbjBnejMxczJ2QT09
https://us02web.zoom.us/j/88438922397?pwd=WkU3S1c4UGhvY0lsTlA2LzByVjdWdz09
https://us02web.zoom.us/j/85247722512?pwd=UkQ2emtrK0hsc0dOZFlVajc4cVErdz09


“Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі”; 
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1300 год. Аудиторія 55м.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 55м.   

Підключитися до конференції: 
https://us02web.zoom.us/j/7634072790?pwd=Z1hsYTdvRWx6TFVSM3hoVWRDUDUvZz09 
Ідентифікатор конференції ID: 763 407 2790  

Код доступу: 2020 

 

“Інформаційні технології в енергетиці та АПК”; 
Початок конференції: 7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1000 год. Аудиторія 55м.   

1400 год. Лабораторія відновлюваної енергетики.   
Підключитися до конференції: 
https://us02web.zoom.us/j/83187419962?pwd=L0NNc0Y3N2tFMGZiVTlGaitGRTNzUT09 

Ідентифікатор конференції: 831 8741 9962 

Код доступу: 516481 

 

“Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві”;  
Початок конференції: 6 жовтня 2021 р. (середа) в 1300 год. Аудиторія 395л.   

         7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 395л.   

Підключитися до конференції: 

https://us04web.zoom.us/j/76288614578?pwd=MkRzZXlZcFg1bGh5ZVZLd1RwNmRuZz09 

Ідентифікатор конференції: 762 8861 4578 

Код доступу: hZpHc7 

 

“Інноваційні технології в освіті”  

Початок конференції: – 7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1300 год. Аудиторія 309.   

Підключитися до конференції: 

https://us05web.zoom.us/j/84457205862?pwd=cUxaZ25QSlBUb29EZUFObjk3cFhyQT09 

Ідентифікатор конференції: 844 5720 5862 

Код доступу: 3A6zPP 

 

“Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий 

аспекти”  

Початок конференції: – 7 жовтня 2021 р. (четвер) в 1240 год. Аудиторія 411.   
Підключитися до конференції: 

https://us02web.zoom.us/j/4596360652?pwd=Y0F0bHJaS0xSRnpVc3RPKy9kSHA3UT09 

Ідентифікатор конференції: 4596360652 

Код доступу: 476920 
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