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Як уже повідомляла "Освіта", у Києві з 18
по 20 березня відбулася П'ята міжнародна
виставка "Сучасні заклади освіти — 2014".
Після урочистого відкриття відбулося нагородження вищих навчальних закладів ІІІ-І\/ рівнів акредитації —
переможців рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі "Лідер вищої
освіти України" та Гран-Прі "Лідер
післядипломної освіти України". Рейтинговий виставковий конкурс проводився серед учасників виставки —
вищих навчальних закладів ІІІ-І\/
рівнів акредитації з урахуванням 104
показників діяльності у 10 ідентифікаційних групах. На участь у рейтинговому виставковому конкурсі подали відповідні форми 52 вищі навчальні заклади. Серед нагороджених: Академія сухопутних військ імені
гетьмана П. Сагайдачного; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Хмельницький національний
університет; Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут"; Харківський національний
університет міського господарства
імені О.М. Бекетова; Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини; Дніпропетровський
національний
університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Національний
медичний університет імені О.О. Богомольця; Львівський національний
медичний університет імені Данила
Галицького; Державний заклад "Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка"; Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
"Львівський медичний інститут"; Закарпатський інститут післядипломної
педагогічної освіти; Вінницький обласний
інститут
післядипломної
освіти педагогічних працівників; Черкаський обласний інститут післядипломної
освіти
педагогічних
працівників; Донецький обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти.
За найвищими показниками рейтингового виставкового конкурсу у
напрямках міжнародна діяльність і наукова та науково-технічна діяльність
Почесних нагород Гран-Прі "Лідер
міжнародної діяльності" та "Лідер наукової та науково-технічної діяльності"
удостоєні: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Вінницький національний
технічний університет; Державний
професійно-технічний навчальний заклад "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного
транспорту"; Запорізький національний технічний університет; Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди"; Університет банківської
справи Національного банку України
(м. Київ); Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого;
Республіканський вищий навчальний
заклад "Кримський гуманітарний
університет" (м. Ялта); Академія адвокатури України; Державний заклад
"Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров'я України";
Кам'янець-Подільський
національний університет імені Івана
Огієнка; Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика; Комунальний вищий навчальний заклад "Харківська академія
неперервної освіти"; Житомирський
державний університет імені Івана
Франка; Національний університет
харчових технологій; Національний
технічний університет "Харківський
політехнічний інститут"; Національний
університет "Львівська політехніка";
Харківський національний університет
мистецтв імені І.П. Котляревського;
Київський національний університет
будівництва і архітектури; Дніпропетровський обласний інституг післядипломної педагогічної освіти; Одеський
національний університет імені 1.1.
Мечникова;
Івано-Франківський
національний медичний університет;
Вищий державний навчальний заклад
України "Українська медична стоматологічна академія"; Одеська національна академія харчових технологій; Ко-

мунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна
академія"
Харківської обласної ради; Луганський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
Для професійно-технічних
навчальних закладів І-ІІІ атестаційних
рівнів проводився рейтинговий виставковий конкурс у 6 галузевих напрямках та з урахуванням 55 показників. На участь у рейтинговому виставковому конкурсі подали відповідні
форми 28 професійно-технічних навчальних закладів. Переможцям рейтингового виставкового конкурсу були вручені нагороди Гран-Прі "Лідер
професійно-технічної
освіти
України".
Серед
нагороджених:
Міжрегіональне вище професійне
училище зв'язку м. Києва; Горлівське
вище професійне училище Донецької
області; Дніпродзержинський центр
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; Березівське вище професійне
училище
Одеського
національного політехнічного університету; Відокремлений структурний
підрозділ
Національного
педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова "Вище професійне училище".
Свої вагомі досягнення презентували 995 навчальних закладів різних
рівнів і форм власності, наукових установ, методичних центрів, органів
управління освітою, асоціацій, закордонних освітніх агенцій, видавництв,
підприємств та бізнес-струкгур, що

забезпечують засобами навчання галузь освіти з усіх регіонів України, а
також учасники з Естонії, Литви,
Польщі, США. Росії, Молдови та Узбекистану.
Виставку супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала педагогічні чигання, науковопрактичні конференції, семінари та
круглі столи — всього 59 заходів, на
яких відбулася презентація сучасних
досягнень освітянської практики,
творчих здобутків в інноваційній модернізації галузі освіти, здійснювався
обмін досвідом між фахівцями
освітньої галузі різних країн, що стане
поштовхом до народження нових
ідей з питань розвитку міжкультурного освітнього діалогу. Науково-практичні конференції, семінари, круглі
столи відвідало понад 2 тисяч осіб.
Під час роботи Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти — 2014"
за підтримки Національної академії
педагогічних наук України відбулися
педагогічні читання зі стратегічних
проблем розвитку національної системи освіти за участю провідних науковців НАПН України, фахівців ДНУ
"Інститут інноваційних технологій та
змісту освіти" МОН України, практичних працівників галузі освіти. Зокрема: "Розвиток дослідницького інноваційного потенціалу вищої освіти України", проводив Луговий В.І., перший
віце-президент Національної академії
педагогічних наук України; "Сучасне
виховання: інноваційні моделі", проводив Бех І.Д., директор Інституту
проблем виховання НАПН України;
"Розвиток різновидів особистісного
досвіду у вимірах психологічної педагогіки", проводив Зязюн I.A., директор
Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України; "Підтримка
та розвиток обдарованої дитини в системі загальної середньої освіти",
проводив Камишин В В., директор
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Інституту обдарованої дитини НАПН
України. Державна наукова установа
"Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти" МОН України організувала Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Соціокультурна система Європейської школи в Україні:
реали і перспективи розвитку", круглі
столи: "ІКТ — компетентності вчителів", "Соціальні проекти та форми
державної підтримки молодіжних громадських організацій", "Діяльність
ВНЗ щодо формування громадянської культури у студентів" та "Актуальні
питання сучасного підручникотворення".
У межах виставки відповідно до
показників міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus
вищі навчальні заклади — учасники
виставки були удостоєні виставкового Сертифікату "Якість наукових
публікацій" за показником індекса
Гірша у Scopus (h-індекс). Зокрема,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка; Одеський
національний університет імені 1.1.
Мечникова; Національний технічний
університет
України
"Київський
політехнічний інститут"; Національний
технічний
університет
"Харківський політехнічний інститут";
Національний університет "Львівська
політехніка"; Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
Таврійський
національний університет імені В.І.
Вернадського; Національний медичний університет імені 0 . 0 . Богомольця; Національний аерокосмічний
університет імені М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут";
Державний
заклад
"Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України";
Національна
медична
академія
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Національний
авіаційний
університет; Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини; Національний університет
харчових
технологій;
Запорізький національний технічний
університет; Буковинський державний медичний університет; Вінницький національний технічний університет; Одеська державна академія
будівництва та архітектури; ІваноФранківський національний медичний університет; Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля; Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна; Чернігівський національний
технологічний
університет;
Київський національний університет
будівництва і архітектури; Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського;
Хмельницький національний університет; Харківський національний
університет міського господарства
імені О.М. Бекетова.
Організаторами виставки був оголошений та проведений конкурс з 6
тематичних номінацій:
1.
Діяльність навчальних закладів з розвитку
міжнародної
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співпраці.
2.
Організаційне і науковометодичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління.
3.
Сучасний
професійнотехнічний навчальний заклад у загальноєвропейському
освітньому
просторі.
4.
Педагогічна майстерність
— домінанта професійної дії вчителя,
викладача.
5.
Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищ е н н я якості О С В І Т И .
6.
Інновації у діяльності навчального закладу "Шкппя-нпвятоп"
На конкурс було подано 560 робіт.
Конкурсні роботи надіслали педагогічні колективи з 27 регіонів України, а також навчальні заклади га
організації з Польщі, Естонії, Росії,
Словаччини, Молдови та Узбекистану. Експертну оцінку якості робіт проводили наукові інститути Національної академії педагогічних наук України та державна наукова установа
"Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти" Міністерства освіти і
науки України, Науково-методичний
центр
інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта". Віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України А. Гуржій, виконавчий директор освітянських заходів компанії "Виставковий Світ" В
Сокол та директор компанії "Виставковий Світ" С. Рудько нагородили переможців конкурсу з тематичних
номінацій золотими, срібними та
бронзовими медалями.
Уперше в межах виставки 19 березня відбувся День професійнотехнічної освіти України. В урочистому
відкритті
Дня
професійнотехнічної освіти взяли участь директор
Департаменту
професійнотехнічної освіти Міністерства освіти і
науки України В. Супрун, начальник
Управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київради
(КМДА) М. Кучинський, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік, доктор технічних наук А. Гуржій, Народний артист України Г. Чапкіс. День
професійно-технічної освіти супроводжувала змістовна тематична програма, яка включала експозиції виставкових стендів, семінар, театралізований показ мод та роботу
майстер-класів "Місто майстрів".
На головній виставковій сцені
відбулося яскраве дійство "Театралізований показ мод" за участю:
Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу;
Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва; Березівського вищого професійного
училища
Одеського
національного політехнічного університету і ДПТНЗ "Вінницьке вище професійне училище сфери послуг". На
території "Міста майстрів" професійно-технічні заклади продемон-

стрували відповідні майстєр-класи.
Серед них: петриківський розпис
(професійно-технічне училище N9 79,
смт. Петриківка Дніпропетровської
області);
різьба
по
дереву
(Міжгірський професійний ліцей Закарпатської області, Київське вище
професійне училище деревообробки,
Київське вище професійне училище
будівництва і архітектури); нові технологи кузовних робіт легкового автомобіля (ДНЗ "Макіївський будівельний
центр професійно-технічної освіти ім.
Ф.І. Бачуріна" Донецької області); художній розпис скла (Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства, Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького); декоративне
оформлення
вітрин (ДПТНЗ "Мукачівський професійний ліцей" Закарпатської області); сучасний дизайн квітів (ДНЗ
"Київське регіональне вище професійне училище будівництва"); сучасне оздоблення та декорування
одягу (Луганське вище професійне
училище сфери послуг, Ужгородське
вище комерційне училище Київського
національного
торговельно-економічного університету); карвінг, ви
роби з мастики (Вище комерційне
училище Київського національного
торговельно-економічного університету, Львівський професійний ліцей
харчових технологій); новітні технології сучасного перукарського мистецтва (Чернігівський професійний
ліцей побуту); новітні технології сучасної
косметології
(ДНЗ
"Тернопільський професійний ліцей моделювання одягу та перукарського мистецтва", ДПТНЗ "Харківське вище
професійне училище сфери послуг").
Численні
відвідувачі
Міста
майстрів спостерігали за впевненою,
професійною роботою майстрів,
цікавилися технікою виконання, а деякі самостійно спробували відтворити окремі елементи майстер-класів.
Також за програмою Дня профтехосвіти відбувся семінар "Фахова
підготовка робітничих кадрів у навчально-практичних центрах професійно-технічних навчальних закладів — важлива складова розвитку
сучасного виробництва", проведений директором департаменту професійно-технічної освіти МОН України Супруном В. та начальником
відділення науково-методичного забезпечення
змісту
професійнотехнічної освіти ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти"
МОН України Паржницьким В. на
якому обговорювалися актуальні питання забезпечення ринку праці висококваліфікованими робітниками.
Актуальні проблеми для обговорення в заходах виставки та змістовні
експозиції презентували регіональні
заклади післядипломної освіти. Зокрема, Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти на науково-практичній конференції "Освітній медіапростір навчальною закладу як засіб формування інноваційної особистості"; Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на кругло-
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стерності засобами новітніх и/еЬ-технологій" обговорив інформаційну систему управління освітою, технопарк
як інноваційний простір відкритої
обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників організував круглий стіл "Роль інституту
післядипломної освіти у створенні
ефективної системи науково-методичного супроводу розвитку педагогічної майстерності вчителя"; Волинський інститут післядипломної
педагогічної освіти на круглому столі
"Професійний розвиток педагогів в
умовах освітнього середовища
післядипломної освіти" обговорив
питання міжнародної співпраці
освітян як шлях до професійного розвитку педагогів, технологи професійного розвитку педагогів в системі післядипломної освіти, формування інноваційного освітнього простору як умова професійного розвитку педагога та інші питання. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти провів конференцію
"Науково-методичні засади створення
інноваційного освітнього середовища
в регіоні", де поділився досвідом організаційно-управлінських аспектів та
науково-методичних засад створення
інноваційного середовища, нормативно-правове забезпечення інноваційної

університет поділився
досвідом підвищення ефективності
самостійної роботи студентів.
Вищі навчальні заклади презентували на стендах інноваційні розробки та досягнення, зокрема:
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут",
Національний університет харчових
університет імені О.О. Богомольця,
Академія адвокатури
України,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут".
Київський національний університет
будівництва і архітектури, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Вінницький національний технічний університет, Харківська національний
університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту і м . Лазаря коледж "Монада", Національний
університет "Львівська політехніка",
Кременчуцький
національний
університет імені Михайла Остроградського, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Полтавський
університет економіки і торгівлі, Іва-

порізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на семінарі
обговорив питання інформаційних
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інізаційного та наукове
інформаційно-комунікаї
логій в процес управлінь
освіти; міжнародній інтеграції в осві
регіональний досвід; інновацій
о закладу і т.
титут пи
Рівне
їй обла

столі обговорили розви
маційної культури навч,

ної педагогічної освіти розглянув на
круглому столі питання управління
впровадженням Державного стандарту загальної середньої освіти в
ЗНЗ регіону. Чернігівський обласний
Інститут післядипломної педагогічної
освіти організував круглий стіл "Шляхи удосконалення професійної компетентності учителя в умовах модернізації освіти в Україні". На
семінарі Харківської академії неперервної освіти "Формування і розвиток педагогічної майстерності викладача закладу післядипломної педагогічної освіти" розглядалися питання організації дослідницько-експерисистеми підвищення професійної
майстерності педагога; педагогічної'
майстерності учителя і здорового
освітнього середовища як складників
якісної освіти; упровадження ефективного педагогічного досвіду як
іщення фахової компе-

удосконалі
вчальних закладів обговорювалися
на різних тематичних заходах. Зокрема, Академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного обговорювала роль і місце Академії у системі
військової освіти; інноваційні підходи
у навчанні. Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
презентував роль університетського
освітнього округу як чинника розвитку
комунікацій,
підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
та управлінських впливів у регіоні;
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди розглядав актуальні проблеми підготовки майбутніх
учителів до професійної діяльності;
Харківська гуманітарно-педагогічна
академія представ
зації в
і стуному ВНЗ; Житомирсьй університет імені Іваа Франка обговорив формування
снов педагогічної майстерності
айбутніх учителів у науково-метоичній системі ЖДУ імені Івана ФранЇ; Івано-Франківський національний

національний універс
імені Тараса Шевченка, Національна медична
академія післядипломної освіти імен
ПЛ. Шупика, Київський університеї
імені Бориса Грінченка; Уманський
державний педагогічний університеї
імені Павла Тичини, університет економіки та права "Крок", ВНЗ споживчої кооперації України та багато інших

презентували: Тартуський університет, SMK University of Applied Social
Sciences, Компанія "ОсвітаПоланд",
Академія економіки в Радомі, Варшавський університет менеджменту,
Доправна академія м. Тренчин, Силламяеске професійне училище (Естонія), Технікум зв'язку ім. І. Сегельського в м. Познань, Державний
бюджетний професійний навчальний
заклад "Коледж "ПетроСтройСервіс"
м. Санкт-Петербург, Самаркандський професійний коледж залізничного транспорту, Бєльцький технічний
коледж залізничного транспорту.
Комплекс Шкіл Гастрономічних і Готельних справ ім. Казимира Андрія
Яворського в Хелмі, Американські
Ради
з міжнародної
освіти:
ACTR/ACCELS та інші.
Технікуми, училища та коледжі на
експозиціях презентували власні
інноваційні надбання. Зокрема, Донецький педагогічний коледж,
Іллінецький державний аграрний коледж, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної
аграрної академії, Артемівське педагогічне училище, Красноармійське
педагогічне училище, Кременчуцьке
педагогічне училище імені A.C. Макаренка, Макіївське педагогічне училище, Шахтарське педагогічне училиПрофесій

зхнічну освіту на ви-

заходах представили навчально-методичні центри та професійнотехнічні навчальні заклади: НМЦ ПТО
у Вінницькій області, НМЦ ПТО у Волинській області, НМЦ ПТО у Донецькій області, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, НМЦ ПТО у
Київській області, НМЦ ПТО у
Сумській області, Вище комерційне
училище Київського національного
торговельно-економічного університету, Західно-Дніпровський центр
професійно-технічної освіти, Криворізький центр професійної освіти
металурги та машинобудування,
Криворізький центр професійної

освіти, Золотоніський професійний
ліцей, Нововолинське вище професійне училище, Чернівецьке вище
професійне училище радіоелектроніки та інші заклади профтеСучасні засоби навчання, електронні проекти, програми та рішення
для галузі освіти представили компанія "Інтер Системо" — провідний
постачальник інтерактивного та проекційного обладнання для навчальних закладів ТМ NEC, BenQ, Vivitek,
Hitachi, Epson, Grandview, INTECH,
iPBoard, Lumens; "Пролего" —
офіційний дистриб'ютор навчальних
наборів LEGO Education в Україні; TOB
"ХОЛИТ Дейта Системо" — засоби
індустріальних комп'ютерних систем
вдань з вимірювання, контролю, діагвості, наукових дослідженнях та інших
галузях для збору та обробки даних;
TOB "Інтердизайн" — виробник дизайнерських пластикових та картонних наочних посібників; ПАТ "Електровимірювач" — розробник і вироб-

свою цифрову ідентичність в інтернеті, педагогам — більш ефективно
проводити заняття, батькам — бути в

рівень

фірма "1С";
"Quick Teacher
іжнародна мережа

аудіо компакт-дисків, "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)" та інші організації.
За відгуками студентів, старшошкіл користь виставки безсумнівна,

кнародні програми, кур-

дальшої освіти, скоротити витрати
часу у порівнняні з відвідуванням
кожного навчального закладу окреМіжнародна виставка "Сучасні заклади освіти" сьогодні є найбільшим
професійним форумом освітніх, навацій, на якому були широко представлені інноваційні досягнення галузі освіти. Протягом трьох днів роботи виставки її відвідало понад 11
ки, фахівці, науковці, викладачі, які
взяли участь в заходах, у своїх відгуках відзначили велику практичну значимість освітнього форуму, можвзяти участь в обговоренні
іерспе
зваційі
розвитку галузі
представити свої рішення і
них проблем, обмінятися) ;відом і
думками між колегами, контактами
та закласти фундамент для подальшої співпраці.

Світлана Р У Д Ь К О
Директор компанії
"Виставковий Світ"

Віталій С О К О Л

Виконавчий директор
"Виставковий Світ"

Леся ХАРИТОНОВА

Запрошуємо до участі в Шостій
міжнародній виставці " І н н о в а т и к а в
сучасній освіті", яка відбудеться
21 - 23 жовтня 2 0 1 4 р о к у !
Сайт виставки: http:/ / www.innovosvita.com.ua/
Оргкомітет виставки: +38 0 4 4 498-42-04, 498-42-05,
498-42-06,498-42-07 Моб.тел.: +38 0 6 7 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua

