
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 
 

Шановні колеги! 
 

Кафедра аграрного консалтингу та сервісу ННІ 

післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України запрошує Вас узяти участь в 

Міжнародній науково-практичній конференції 

«Дорадництво – шляхи розвитку в 

університетах XXI століття», яка присвячена 

15-річчю кафедри агарного консалтингу та 

сервісу, що відбудеться  29-30 вересня 2016 року.  

 

До участі в конференції запрошуємо 

дорадників, експертів-дорадників, науково-

педагогічних працівників, науковців, докторантів, 

аспірантів, магістрів вітчизняних і зарубіжних 

вищих начальних закладів, академічних установ, 

представників органів державної влади та 

місцевого самоврядування, підприємств, 

громадських організацій та інших установ.  

 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська, російська. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Ніколаєнко С.М. – д-р пед. наук, професор, 

ректор НУБіП України – голова.  

Кваша С.М. – д-р екон. наук, професор, 

проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП 

України – заступник голови.  

Кулаєць М.М. -  к.е.н., професор,  директор ННІ 

післядипломної освіти,  заслужений економіст 

України – заступник голови. 

 

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ: 

Бесчастна М.В. – асистент кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу. 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Пабат В.О. – д.с.-г.н., професор, заступник 

директора ННІ післядипломної освіти. 

Кальна-Дубінюк Т.П. – д.е.н., професор,  

завідувач кафедри аграрного консалтингу та 

сервісу. 

Витвицька О.Д. – д.е.н., професор, завідувач 

кафедри менеджменту інноваційної діяльності  

Жовнірчик Я.Ф. – д.н.д.у., доцент, завідувач 

кафедри публічного управління та 

адміністрування 

Кудінова І.П. – к.е.н., доцент кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу. 

Рибак Л.Х. – к.е.н., доцент кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу. 

Мосіюк С.І. – к.е.н., доцент кафедри аграрного 

консалтингу та сервісу. 

Локутова О.А. – к.с.-г.н., доцент кафедри 

аграрного консалтингу та сервісу. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І 

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Національна асоціація сільськогосподарських 

дорадчих служб України 

Спілка сприяння розвитку сільського  

зеленого туризму України 

 

 
 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

«ДОРАДНИЦТВО – ШЛЯХИ 

РОЗВИТКУ В УНІВЕРСИТЕТАХ  

XXI СТОЛІТТЯ» 
 

присвячена 15-річчю 

кафедри аграрного консалтингу та 

сервісу 

 

29-30 вересня 2016 року 

м. Київ, Україна



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ:  

 
1. Дорадництво та інновації на шляху змін.  

2. Розвиток дорадчої освіти та сертифікація 

консультантів.  

3. Науково-обґрунтоване  дорадництво. 

4. Поширення знань та інновацій в агробізнесі, 

навколишньому середовищі, сільському туризмі, 

соціальній сфері  села, самоврядуванні  тощо.  

5. Інформаційно-консультаційні технології та 

системи. 

Порядок подання матеріалів: 
Для участі в конференції необхідно до 31 

серпня 2016 року: 

1) заповнити заявку на участь у  

конференції, надіславши її на  електронну адресу: 

beschastna@mail.ru 

2)  надіслати тези доповідей до 3 сторінок та  

відскановану копію квитанції на електронну 

адресу beschastna@mail.ru 

 

Вартість організаційного внеску складає: 

300 грн. (для очних учасників з України); 

150 грн. (для заочних учасників з України); 

  50 грн. (для студентів); 

50 USD (для іноземних учасників). 

 

Організаційний внесок призначений для 

покриття витрат на проведення конференції,  

видання та розсилку збірника тез. 

Проїзд та проживання під час проведення 

конференції учасники сплачують самостійно. 

 

Матеріали конференції:  
Передбачається публікація за підсумками 

роботи конференції статей у фаховому науковому 

журналі (Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України Серія: 

Економіка, аграрний менеджмент, бізнес) 

Вартість - 35 грн. за 1 сторінку. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Тези доповіді повинні містити до 3 сторінок 

друкованого тексту на аркушах формату А4, 

набраного у редакторі MS Word.  

2. Поля: ліве -2,0 мм; праве -2,0 мм, верхнє -2,5 

мм, нижнє – 2,5 мм, міжрядковий інтервал – 1,5.  

3. Гарнітура: Times New Roman 14пт.  

4. Рукопис починається з індексу УДК у 

верхньому лівому кутку (12 пт). Ініціали та 

прізвище автора-великими літерами по центру. 

Науковий ступінь, вчене звання, посада місце 

роботи. Назва тез – прописом великими літерами.  

5. Для назв таблиць використовується шрифт 10 

пт., жирним. Для напису під рисунками 

використовуйте шрифт 8пт., жирним. Формули 

розташовуйте по центру, нумерацію формул 

здійснюйте по правому краю.  

6. Список використаних джерел наводиться 

наприкінці тез. У тексті посилання позначаються 

квадратними дужками, наприклад: [5, с. 115]. 
 

                      Заявка учасника 
Прізвище ________________________________ 

Ім’я_____________________________________ 

По батькові ______________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання _____________ 

_________________________________________ 

Місце роботи (навчання) ___________________ 

Посада __________________________________ 

Поштова адреса ___________________________ 

Тел/факс _________________________________ 

Е-mail ___________________________________ 

Назва доповіді_____________________________ 

Чи потрібен готель _________________________ 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

29 вересня: 
900-1000 – реєстрація учасників конференції  

1000-1100 – урочисте відкриття конференції 

присвячене 15-річчю кафедри аграрного 

консалтингу 

1100-1115 – кава-брейк  

1115-1300 – пленарне засідання  

1300-1400 – обід  

1400-1700 – секційні засідання  

1715 – святкова вечеря  

 

30 вересня: 
1000-1130 – Майстер класи  

1200-1300 – підведення підсумків конференції  

1300-1400 – обід  

1400-1800 – екскурсійна програма  

1800 – від’їзд учасників конференції  

 

Організаційний внесок та кошти за  

публікацію сплачуються: 

 
на картку  Приват Банку №  5168757293478568 

з зазначенням прізвища та ініціалів автора  

 тез / статті. 

Контактна інформація: 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України, 

вул. Героїв Оборони, 11, км. 414, 

м. Київ, Україна. 

сайт: http://nubip.edu.ua 

 

Секретар оргкомітету:  
Бесчастна Марина Володимирівна 

Телефон: +38 (044) 527-80-61 

моб.: 097-590-11-83 

mailto:beschastna@mail.ru
mailto:beschastna@mail.ru

