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Інформаційний лист №1

На  виконання  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних  працівників
навчальних закладів на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України  від 27.12.2016 № 1626, Міністерство освіти і  науки України,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  за  підтримки
Компанії  «Syngenta»  та  Національного  університету  біоресурсів  та
природокористування  України  планують  11-12  жовтня  2017  року  в  м.  Києві
провести  Всеукраїнський  освітянський  форум  «Аграрна  практика
позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів:  тенденції  та
перспективи». 
Мета  заходу  –  поширення  сучасних  інноваційних  аграрних  технологій  в
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладах,  розвиток  мережі
учнівських  навчально-дослідних  земельних  ділянок,  привернення  уваги
державних та  громадських організацій  до проблем збереження та  підтримки
творчих учнівських об’єднань аграрного напряму, підвищення фахового рівня
методистів,  керівників  гуртків  та  керівників  учнівських  трудових  аграрних
об’єднань, сприяння співпраці навчальних закладів, громадських організацій та
бізнесу в поліпшенні профорієнтаційної та навчально-виховної роботи. 
До участі  у  заході  запрошуються педагогічні  працівники загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів, студенти, аспіранти та науково-педагогічні
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працівники вищих навчальних закладів, профільних науково-дослідних установ,
представники аграрного бізнесу.
Для  участі  у  заході  необхідно  до  28  вересня  2017  року  пройти  он-лайн
реєстрацію за адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=10171
За  підсумками  роботи  конференції  планується  видання  збірника  матеріалів
Форуму.  До  друку  приймаються  матеріали,  що  розкривають  питання
формування агрономічних компетентностей в учнівської молоді відповідно до
ключових компетентностей Нової української школи.
Учасникам заходу  подати  матеріали до 28 вересня 2017 року на  електронну
адресу: pinchuk@nenc.gov.ua (тема листа: «Аграрний форум»). 
Методичні иатеріали в об’ємі до 5 сторінок повинні бути надруковані в форматі
Word шрифтом «Times New Roman 12 pt». Параметри сторінки – стандартні,
формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20мм. Файл з
доповіддю  подається  без  нумерації  сторінок.  Інтервал  –  одинарний.  Назву
доповіді необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням
по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів,
нижче, через два інтервали – повна назва організації. 
Заїзд та реєстрація учасників – 11 жовтня до 13 год. за адресою: м. Київ, вул.
Вишгородська  19  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді. 
Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ  тролейбус №33, маршрутним таксі №
588 або № 181 до зупинки «Мостицька». 
Від’їзд – 12 жовтня після 15.00 год. 
Просимо  завчасно  придбати  квитки  на  зворотній  шлях.  Просимо  взяти  до
відома,  що витрати на відрядження здійснюються за  рахунок організації,  що
відряджає. 
Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90. 
Координатор заходу: –  Пінчук Микола Олександрович (методист НЕНЦ, тел.
моб.: 0960464695).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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До уваги учасників Всеукраїнського освітянського форуму
«Аграрна практика позашкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів: тенденції та перспективи»!

В рамках роботи Форуму передбачена виставка «Інноватика в аграрній
освіті», метою якої є презентація: 

 сучасних інноваційних аграрних технологій; 
 досягнень, досвіду роботи гуртків агрономічного напряму; 
 форм  співпраці  навчальних  закладів  з  представниками  малого

аграрного  виробництва,  шляхи  взаємодії  з  наукою,  освітою,
бізнесом, місцевою владою.

 ролі  навчального  закладу  у  розвитку  сільських  територій  та
реалізації  спільних  міжнародних  проектів  з  розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 потенціалу  кластерів  у  вирішенні  завдань  сталого  розвитку
сільських територій; 

 мотивація  і  напрями  підтримки  малих  форм  господарювання  у
сільському господарстві; 

 управління  науковими  дослідженнями  щодо  сталого  сільського
розвитку; 

 ролі наукових та освітніх установ у розвитку сільських територій і
передачі знань сільському населенню; 

 соціальної  відповідальності  агробізнесу  в  контексті  сільського
розвитку в  Україні,  розвиток  несільськогосподарських  галузей  на
сільських територіях. 

Для кожного учасника виставки оргкомітет забезпечує виставкову площу
(два стенда 2м х 1м) та один стіл. Для участі у виставці необхідно до 9 жовтня
подати заявку в довільній формі на електронну адресу: pinchuk  @nenc.gov.ua. 
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