МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Організатор конференції
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
«АГРООСВІТА»
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«РОЛЬ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМІВ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»

23-24 жовтня 2018 року, Україна, Київ
Співорганізатори конференції:
Асоціація працівників аграрних навчальних закладів «Украгроосвіта»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство молоді та спорту України
Національна академія педагогічних наук України
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сумський національний аграрний університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Уманський національний університет садівництва
Подільський державний аграрно-технічний університет
Науково-дослідний інститут «Украгропромпродуктивність»
Державна установа «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку Національної академії наук України»
Асоціація фермерів та приватних землевласників України
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
Асоціація сільських і селищних рад
Асоціація «Український кооперативний альянс»
Проект розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в
Україні (Канадський кооперативний зерновий проект)
Проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні»
Кооперативне об’єднання «Рівноправність»
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»
Посольство Французької Республіки в Україні
Посольство Німеччини в Україні
Латвійський центр сільських консультацій та освіти

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем
вищої освіти і науки в системі

Міністерства освіти і науки України на

2018 р. 23-24 жовтня п.р. у Науково-методичному центрі «Агроосвіта»
відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Роль аграрних
навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації
сільських територій».
Конференція проводитиметься в очній формі та дистанційно.
Форма участі у конференції:
- публікація матеріалів;
- публікація матеріалів та усна доповідь;
- усна доповідь;
- участь без доповіді та публікації.
Пряму трансляцію конференції та в запису можна буде переглянути на
сайті Науково-методичного центру «Агроосвіта» www.agroosvita.com
Мета конференції: сприяти розвитку сільської кооперації шляхом
аналізу соціально-економічного стану сільських територій, перспектив їх
розвитку, українського та європейського досвіду. Учасники шукатимуть
відповідь на питання: кооперація – це тренд чи виклик сьогодення, які дієві
моделі співпраці між товаровиробниками, закладами освіти, населенням, що
забезпечать зростання економічних показників бізнесу, започаткування
власної справи та сталий розвиток сільських територій?
Водночас обговорюватимуться питання розвитку навичок бізнеспланування, господарювання, управління та популяризації основ сільської
кооперації серед молоді та підвищення рівня їх знань для започаткування
власної справи «біля хати».

Під час конференції передбачено пленарне засідання та чотири
тематичні панелі, а саме:
1. Розвиток кооперативів в умовах децентралізації: освітній та кадровий
аспект.
2. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільської кооперації.
3. Кооперація як інструмент розвитку соціальної інфраструктури села.
4. Міжнародний досвід сільської кооперації: уроки для України.
Місце проведення конференції: Державна установа «Науковометодичний центр інформаційно-аналітичного

забезпечення діяльності

вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (НМЦ «Агроосвіта»), Київ, вул.
Смілянська, 11
Календар міжнародної конференції:
-

прийом тез доповідей – до 20.09. 2018 на електронну адресу:
nmc.agroosvita@ukr.net

-

робота конференції – 23 - 24 жовтня 2018 р. з 10.00

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Організаційний внесок: 200 грн, у т.ч. на видавничі потреби
Реквізити для грошового переказу:
Асоціація ПАНЗУ «Украгроосвіта»
м. Київ -151, вул. Смілянська, 11
тел. + 38 044 242-35-68
р/р 26004799975972
Банк: ПАТ КБ «Правекс-Банк»
МФО 380838
ЄДРПОУ 26437906
Витрати на проїзд та проживання несе сторона, що направляє учасника.
Вимоги до оформлення тез
Подані тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про
актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію,
завершуватися коротким узагальнюючим висновком без повторювання вже
викладеного матеріалу.

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times New
Roman, кегль 14, абзац 1,25 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см кожне.
Зразок оформлення:
УДК 619:611
КАРПЕНКО Н.Н., аспірант
Науковий керівник – ПЕТРЕНКО П.П., д-р с.-г. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
karpenko@btsau.kiev.ua
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Для участі в конференції необхідно:
- зареєструватися за посиланням
https://goo.gl/forms/NpiPSnPEAFxLNTCw1
- надіслати на адресу оргкомітету електронний варіант тез;
- крім того, заяву на реєстрацію можна направити на електронну
адресу: nmc.agroosvita@ukr.net за формою:
Прізвище,
ім’я,
по
батькові
(повністю)

Науковий
Назва тез
ступінь, вчене
звання, посада,
місце роботи

Контактна
адреса,
електронна
пошта,
мобільний
телефон

Форма
Бронювання
участі
в житла
конференції (так/ні)
-

Контактні особи:
- Чайковська

Алла

Борисівна,

завідувач

кабінету

науково-

методичного супроводу неперервної освіти та розвитку сільських
територій
моб. тел. +38 096 3489570, e-mail: E_8848@ukr.net
- Корінець Роман Ярославович,

радник Національної

асоціації

сільськогосподарської дорадчої служби
моб. тел. +38097 574 73 27, e-mail: rkorinets@ gmail.com
- Саєнко Людмила Ігорівна, методист кабінету науково-методичного
супроводу неперервної освіти та розвитку сільських територій
моб. тел. +38 066 146 77 96, e-mail: saenkoludmila_nmc@ukr.net
- Щербакова Леся Борисівна, методист кабінету науково-методичного
супроводу неперервної освіти та розвитку сільських територій
моб. тел. +38096 626 95 98, e-mail: lesya_f@ukr.net

