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Як у ж е докладно інформувала
"Освіта" на початку березня у Києві
відбулась грандіозна освітянська виставка, що представила 960 навчальних
закладів, наукових установ, методичних
центрів, регіональних і муніципальних
органів управління освітою, видавництв,
фондів, підприємств, бізнес-структур з
27 регіонів України, а також учасників з
Чехії, Естонії, Польщі, Словаччини,
Росії, Франції, Австрії, Італії, США.
Рейтинговий виставковий конкурс
проводився серед учасників виставки —
вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів
акредитації з урахуванням 105 показників у 10 ідентифікаційних групах ВНЗ.
На участь у рейтинговому виставковому
конкурсі подали відповідні форми 63
вищі навчальні заклади.
Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" удостоєні:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського
Одеський національний університет імені 1.1.
Мечникова
Національний
університет
"Львівська
політехніка"
Запорізький національний технічний університет
Одеська державна академія будівництва та
архітектури
Національний транспортний університет
Національний університет харчових технологій
Бердянський державний педагогічний університет
Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця
Миколаївський національний аграрний університет
Луганський національний аграрний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Національна академія Служби безпеки України
Національний університет "Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого"
Академія адвокатури України.
Гран-Прі "Лідер післядипломної освіти України" удостоєні:
Київський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних кадрів
Черкаський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
За найвищими показниками рейтингового виставкового конкурсу у напрямках міжнародна
діяльність і наукова та науково-технічна діяльність
Почесної нагороди Гран-Прі "Лідер міжнародної
діяльності" удостоєні:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
Національний
технічний
університет
"Харківський політехнічний інститут"
Харківська національна академія міського господарства
Івано-Франківський національний медичний
університет
Львівський медичний інститут
Донецький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
Харківський національний економічний університет
Таврійський національний університет імені В.І.
Вернадського
Університет економіки та права "Крок"
Луганський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
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Гран-Прі "Лідер наукової т а науковотехнічної діяльності" удостоєні:
Вінницький національний технічний університет
Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Одеський державний екологічний університет
Київський
національний
університет
будівництва і архітектури
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України
Кримський гуманітарний університет (м. Ялта)
Українська академія друкарства
Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника
Сумський державний університет
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика
Вінницький обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників.
Уперше в межах виставки був проведений
рейтинговий виставковий конкурс серед про-
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фесійно-технічних навчальних закладів. На
участь у рейтинговому виставковому конкурсі подали відповідні форми 45 професійно-технічних закладів освіти. Переможцям рейтингового виставкового конкурсу були вручені нагороди ГранПрі "Лідер професійно-технічної

освіти України".

Гран-Прі "Лідер професійно-технічної освіти
України" удостоєні:
Криворізький професійний
гірничо-технологічний ліцей
Козятинське міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту
Вінницьке міжрегіональне вище професійне
училище
Макіївський будівельний центр професійнотехнічної освіти імені Ф.І. Бачуріна
Вище
комерційне
училище
Київського
національного торговельно-економічного університету
Гадяцький професійний аграрний ліцей.
Уперше на виставці відповідно до рейтингу
ВНЗ України за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus вищі
навчальні заклади — учасники виставки удостоєні
Сертифікату "Якість наукових публікацій" з а
показником індекса Гірша у Scopus (h-індекс).
Сертифікату "Якість наукових публікацій"
удостоєні:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова
Національний технічний університет України
"Київский політехнічний інститут"
Національний
технічний
університет
"Харківський політехнічний інститут"
Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника
Національний
університет
"Львівська
політехніка"
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Таврійський національний університет імені В.І.
Вернадського
Національний медичний університет імені О.О.
Богомольця
Сумський державний університет
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України
Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського
Буковинський державний медичний університет
Національний транспортний університет
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Одеський державний екологічний університет
Запорізький національний технічний університет
Національний університет харчових технологій
Одеська державна академія будівництва та
архітектури
Київський
національний
університет
будівництва і архітектури
Чернігівський державний технологічний університет
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
Вінницький національний технічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Івано-Франківський національний медичний
університет
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Українська академія друкарства
Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського.
Організатори виставки провели конкурс з тематичних номінацій з ряду актуальних проблем
інноваційної модернізації освіти, а саме:
- Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти.
- Діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні і за кордоном.
- Професійна діяльність вчителя в інноваційному
навчальному закладі.
- Управління і науково-методичний
супровід
інноваційного розвитку сучасних закладів освіти.
- Інноваційні
підходи до формування
професійної компетентності кваліфікованих робітників
у сучасному професійно-технічному
навчальному
закладі.
- Формування творчої особистості в навчальних
закладах.
- Міжнародна співпраця в галузі освіти.
- Соціальне партнерство підприємств і бізнесструктур в контексті модернізації освітніх закладів.
- Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для
системи освіти.
На конкурс з тематичних номінацій виставки було подано 608 робіт. Конкурсні роботи представили педагогічні колективи з 27 регіонів України, а та-

кож навчальні заклади та організації з Польщі, Естонії, Росії, Словаччини, Італії, Австрії. Оцінку якості
поданих
робіт
проводили
наукові
інститути
Національної академії педагогічних наук України,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України, Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта".

Віце-президент, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор
технічних наук, професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки Андрій
ГУРЖІЙ та заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
Володимир ЛІТОСТАНСЬКИЙ вручили переможцям конкурсу з тематичних номінацій золоті, срібні і бронзові медалі.
Золотими медалями "За плідну міжнародну
співпрацю в освіті" нагороджені зарубіжні учасники, які презентували на виставці спільні проекти з
національними закладами

освіти:

Комплекс Шкіл Гастрономічних і Готельних
справ ім. Казимира Андрія Яворського в Хелмі
(Польща)
Силламяеске професійне училище (Естонія)
Технікум зв'язку імені І. Сегельського в м. Познань (Польща)
Будівельно-індустріальний професійний ліцей
№ 50 м. Санкт-Петербург (Росія)
Доправна академія м. Тренчин (Словаччина)
Служба Європейської Політики та Міжнародних
Зв'язків Міжнародна Кооперація (Італія)
Клагенфуртський університет (Австрія).
Нагороджені в регіонах України:
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Таврійський національний університет імені В.І.
Вернадського
Кримський республіканський професійнотехнічний навчальний заклад "Сімферопольске вище професійне училище ресторанного сервісу та
туризму"
Експериментальний навчально-виховний комплекс "Школа майбутнього" м. Ялти
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний медичний університет
імені М.І. Пирогова
Вінницький обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників
Барський автомобільно-дорожній технікум
Національного транспортного університету
Іллінецький державний аграрний коледж
Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Вінницькій області
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Вінницьке вище професійне училище сфери послуг"
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище"
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту"
Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 1 Вінницької області
Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів — гімназія № 6 Вінницької
міської ради
Заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — ліцей № 7 Вінницької міської ради"
Заклад
"Навчально-виховний
комплекс:
спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з
поглибленим вивченням іноземних мов — гуманітарна гімназія № 1 імені М.І. Пирогова Вінницької міської ради"
Заклад "Дошкільний навчальний заклад № 30
Вінницької міської ради"
Дошкільний навчальний заклад № 35 м. Вінниці
Дошкільний навчальний заклад № 23 "Берізка"
Вінницької міської ради
Дошкільний навчальний заклад № 51 "Колосок"
Вінницької міської ради
Дошкільний навчальний заклад № 27 "Дзвіночок" Вінницької міської ради
Вінницький обласний центр туризму, спорту,
краєзнавства та екскурсій
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Енергобудмонтаж", м. Вінниця
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Волинській області
Луцький центр професійно-технічної освіти Волинської області
Нововолинське вище професійне училище
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Департамент освіти і науки Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Центр інноваційної педагогіки управління освіти

та науки Дніпропетровської міської ради
Професійно-технічний навчальний заклад
"Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Криворізький центр професійної освіти
робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу"
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Криворізький навчально-виробничий
центр" Державний професійно-технічний навчальний заклад "Софіївський професійний ліцей"
Дніпропетровської області
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Західно-Дніпровський центр професійнотехнічної освіти"
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Дніпропетровський центр професійної
освіти"
Методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області
Методичний кабінет управління освіти і науки
Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
Районний науково-методичний кабінет Солонянської районної ради Дніпропетровської області
Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 32" Красногвардійського району
Дніпропетровської міської ради
Обласний комунальний заклад освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів"
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 6" Дніпропетровської міської ради
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Софіївської районної ради Дніпропетровської
області
Криворізький навчально- виховний комплекс №
35 "Загальноосвітня школа I-III ступенів -багатопрофільний ліцей "Імпульс" Криворізької міської
ради Дніпропетровської області
Районний
комунальний
заклад
освіти
"Райпільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" Межівського району Дніпропетровської
області
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 102 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Манвелівська середня загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Васильківського району Дніпропетровської області
Комунальний заклад освіти ліцей природничонаукового навчання Жовтоводської міської ради
Дніпропетровської області
Томаківська загальноосвітня школа I-III ступенів
№ 2 Томаківського району Дніпропетровської області
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 15" Дніпропетровської міської ради
Дніпропетровський
педагогічний
коледж
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара
Дебальцівський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітній
навчальний
заклад
—
дошкільний навчальний заклад" Васильківського
району Дніпропетровської області
Криворізький гуманітарно-технічний ліцей №
129 Криворізької міської ради Дніпропетровської
області
Комунальний заклад "Спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня —
колегіум № 16 м. Дніпродзержинська" Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
Комунальний заклад "Інноваційно-методичний
центр" м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Колегіум № 11 загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів Новомосковської міської ради
Дніпропетровської області
Комунальний заклад освіти навчально-виховний
комплекс № 61 "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів техніко-економічний ліцей"
Дніпропетровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпропетровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 33 "Маріїнська багатопрофільна
гімназія — загальноосвітній навчальний заклад І
ступеня" Дніпропетровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський
ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся
Гончара"
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Управління освіти і науки Донецької обласної
державної адміністрації
Донецький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
Красноармійське педагогічне училище Донецької області
Комунальний вищий навчальний заклад
"Макіївське педагогічне училище" Донецької області
Горлівський навчально-виховний комплекс "Дитячий садок № 1 для дітей з порушеннями зору —
загальноосвітня школа І ступеню № 31 з інклюзивним навчанням "Сузір'я" Донецької області
Добропільський навчально-виховний комплекс
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Сучасні заклади освіти
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4
з поглибленим вивченням окремих
предметів — дошкільний навчальний заклад" Донецької області
Комунальний заклад "Спеціалізована
школа з поглибленим вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів № 4"
Маріупольської міської ради Донецької
області
Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 22 імені Маршала Сергєєва
Донецької області
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 6 Дружківської міської ради Донецької області
Дошкільний навчальний заклад № 14
"Ягідка" управління освіти Костянтинівської міської ради Донецької області

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської
області
Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської
районної
державної
адміністрації
Київської області
Яготинська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 3 Яготинської районної ради
Київської області
Іванківський центр розвитку дитини
"Веселка" Київської області
Центр творчості дітей та юнацтва
"Соняшник" м. Білої Церкви Київської
області
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю з "Хенкель Баутехнік
(Україна)"

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський інститут медсестринства
Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської
ради
Ліцей № 25 ім. М.О. Щорса м. Житомира
Житомирська міська гуманітарна
гімназія № 23 імені М.Й. Очерета
Житомирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мукачівський державний університет
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
Центр практичної психології і соціальної роботи Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної освіти
Ужгородська спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міської
ради Закарпатської області
Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Пролісок" м. Ужгорода
Закарпатської області
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Таврійський державний агротехнологічний університет
Комунальний заклад "Запорізький
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти" Запорізької обласної ради
Комунальний заклад "Хортицький
національний навчально-реабілітаційний
багатопрофільний центр" Запорізької обласної ради
Запорізька гімназія № 11 Запорізької
міської ради Запорізької області
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 76 Запорізької міської ради
Запорізької області
Запорізький багатопрофільний ліцей
№ 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Комунарський районний центр молоді та школярів Запорізької області
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Івано-Франківський національний
медичний університет
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди"
Департамент освіти, науки та молоді
Київської
обласної
державної
адміністрації
Управління освіти і науки виконавчого
комітету Обухівської міської ради
Київської області
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області
Відділ освіти виконавчого комітету
Ірпінської міської ради Київської області
Відділ освіти Сквирської районної
державної адміністрації Київської області
Міський методичний кабінет відділу
освіти виконавчого комітету Бучанської
міської ради Київської області
Білоцерківський
колегіум
Білоцерківської міської ради Київської області
Білоцерківське навчально-виховне
об'єднання "Перша Білоцерківська
гімназія — школа І ступеня" Білоцерківської міської ради Київської області
Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської міської ради Київської області

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний заклад "Луганський
національний університет імені Тараса
Шевченка"
Східноукраїнський
національний
університет імені Володимира Даля
Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту Луганської обласної державної
адміністрації
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Міський методичний кабінет Ровеньківської міської ради Луганської області
Комунальний заклад "Луганський методичний центр"
Артемівська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 8 Перевальської районної
ради Луганської області
Луганська середня загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 28
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Медичний коледж "Монада"
Медичне училище "Медик"
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Науково-методичний
центр управління освіти Миколаївської міської
ради Миколаївської області
Районний методичний кабінет відділу
освіти Жовтневої районної державної
адміністрації Миколаївської області
Науково-методичний центр Вознесенської міської ради Миколаївської області
Мішково-Погорілівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жовтневої
районної ради Миколаївської області
Миколаївська спеціалізована школа ІІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня "Академія
дитячої творчості" Миколаївської міської
ради Миколаївської області
Миколаївський дошкільний навчальний заклад № 84 "Журавлик"
Олександрівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області
Куйбишевський навчально-виховний
комплекс "Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад" Снігурівської районної
ради Миколаївської області
Баштанська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 2 Баштанської районної
ради Миколаївської області
Миколаївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 25 Миколаївської міської
ради Миколаївської області
Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів "Обдарованість" Миколаївської обласної ради
Снігурівська
районна
гімназія
Снігурівської районної ради Миколаївської області
Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області
Миколаївська загальноосвітня школа
I-III ступенів № 1 імені Олега Ольжича
Миколаївської міської ради Миколаївської області
Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Одеська національна академія зв'язку

імені О.С. Попова
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський навчально-виховний комплекс "Гімназія № 7 — спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міської
ради Одеської області
Одеський навчально-виховний комплекс "Надія" "Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів — дошкільний заклад № 275"
Навчально-виховний комплекс "Ерудит" "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний заклад", м. Одеса
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка
Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Кременчуцьке педагогічне училище
ім. А.С. Макаренка
Вище професійне училище № 7 м.
Кременчука Полтавської області
Державний навчальний заклад "Професійно-технічне училище № 23 імені
Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С.
м. Полтави"
Розсошенська гімназія Полтавської
районної ради Полтавської області
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Мирогощанський аграрний коледж
Рівненський державний аграрний коледж
Технічний коледж Національного
університету водного господарства та
природокористування
Рівненський торгово-професійний
ліцей
Кузнецовська гімназія Кузнецовської
міської ради Рівненської області
Мутвицька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Зарічненської районної ради
Рівненської області
Володимирецький районний колегіум
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Сумський державний університет
Комунальний заклад "Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Сумський центр
професійно-технічної освіти з дизайну
та сфери послуг"
Державний
навчальний
заклад
"Білопільське вище професійне училище"
Державний
навчальний
заклад
"Сумське міжрегіональне вище професійне училище"
Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-технічної
освіти"
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Путивльський професійний ліцей"
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Глухівський професійний ліцей"

2013
міської ради Харківської області
Харківський приватний навчальновиховний
комплекс
"Вересень"
Харківської області
Комунальний заклад "Харківська
спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів № 8" Харківської
обласної ради
Всеукраїнська освітня платформа
"EDUklT'
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Херсонський державний університет
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Кам'янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення
кваліфікації
інженерно-педагогічних
працівників у Хмельницькій області
Плужненський професійний аграрний ліцей Ізяславського району Хмельницької області
Державний
навчальний
заклад
"Хмельницький центр професійнотехнічної освіти сфери послуг"
Державний
навчальний
заклад
"Кам'янець-Подільський професійний
будівельний ліцей"
Гімназія № 2 м. Хмельницького
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 —
колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області
Степанівська загальноосвітня школа
l-ll ступенів Драбівської районної ради
Черкаської області
Мліївська загальноосвітня школа І —
ІІІ ступенів № 2 Городищенської районної ради Черкаської області
Боровицький навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа l-lll ступенів" Чигиринського району Черкаської
області
Монастирищенська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 5 Монастирищенської районної ради Черкаської області
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 18 Черкаської міської ради
Черкаської області
Черкаська гімназія № 31 Черкаської
міської ради Черкаської області
Монастирищенська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2 Монастирищенської районної ради Черкаської області
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 20 Черкаської міської ради
Черкаської області
Золотоніська спеціалізована школа
№ 2 інформаційних технологій Черкаської області
Золотоношківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Драбівської районної
ради Черкаської області

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Тернопільський
національний
технічний університет імені Івана Пулюя

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Буковинський державний медичний
університет
Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області
Методичний центр управління освіти
Глибоцької
районної
державної
адміністрації Чернівецької області
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг"
Колінковецький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський
авіаційний інститут"
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
Харківська національна академія
міського господарства
Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна
академія"
Харківської обласної ради
Департамент
науки
і освіти
Харківської
обласної
державної
адміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад "Харківська академія неперервної
освіти"
Яковлівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Харківської районної ради
Харківської області
Харківська гімназія № 47 Харківської

МІСТО КИЇВ
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Науково-дослідний Інститут прикладної електроніки Національного
технічного університету "Київський
політехнічний інститут"
Університет банківської справи
Національного банку України (м. Київ)
Київська дитяча Академія мистецтв
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини "Україна"
Університет менеджменту освіти
Національної академії' педагогічних наук
України
Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки
України
Інститут психології' імені Г.С. Костюка
Національної академії' педагогічних наук
України
Інститут
проблем
виховання
Національної академії' педагогічних наук

України
Інститут спеціальної
педагогіки
Національної академії' педагогічних наук
України
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих Національної академії педагогічних наук України
Інститут інформаційних технологій і
засобів навчання Національної академії
педагогічних наук України
Інститут професійно-технічної освіти
Національної академії' педагогічних наук
України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу"
Київське вище професійне училище
швейного та перукарського мистецтва
Міжрегіональне вище професійне
училище зв'язку м. Києва
Український
медичний
ліцей
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Школа І-ІІІ ступенів № 78 Печерського
районум. Києва
Гімназія № 143 Оболонського району
м. Києва
Київська гімназія східних мов № 1
Технічний ліцей Шевченківського
районум. Києва
Київський Палац дітей та юнацтва
Центр творчості дітей та юнацтва
"Шевченківець" м. Києва
Intel Ukraine Microelectronics Ltd.
Проект "Хенкель Академія" компанії
"Хенкель Баутехнік (Україна)"
Американські ради з міжнародної
освіти: ACTR/ACCELS
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "Акі-Інтер"
Державна установа "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта".
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2 березня 2013 р. відбулося нагородження переможців конкурсу
"Кращий виставковий стенд —
2013", започаткований Оргкомітетом
виставки. Почесні нагороди за професійну підготовку та роботу стендистів,
презентаційні заходи на стенді,
оригінальність дизайну стенду, ексклюзивне художнє оформлення стенду,
інформативність стенду та якість рекламних матеріалів отримали:
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Сумський державний університет
Управління освіти Луганської міської
ради
Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради
Національна академія Служби безпеки України
Миколаївський національний аграрний університет
Луганський національний аграрний
університет
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти
Академія сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного
Академія адвокатури України
Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Всеукраїнська освітня платформа
"EDUklT"
Барський автомобільно-дорожній
технікум Національного транспортного
університету.
ОРКОМІТЕТ ВИСТАВКИ ЩИРО ВІТАЄ
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСІВ І БАЖАЄ
ТВОРЧИХ УСПІХІВ ТА ПЕРЕМОГ У
МАЙБУТНЬОМУ!
Запрошуємо до участі у П'ятій
Ювілейній виставці-презентації
"Інноватика в сучасній освіті", яка
відбудеться 22-24 жовтня 2013 року!
Сайт виставки
www.innovosvita.com.ua
З повагою,

Світлана РУДЬКО
Директор компанії
"Виставковий Світ"

Віталій СОКОЛ,

Виконавчий директор освітянських
заходів компанії
"Виставковий Світ"

Леся ХАРИТОНОВА,

Заступник директора компанії
"Виставковий Світ"
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Оргкомітет: +38 044 498-42-04, 49842-05, + 38 067 656-51-89,
E-mail: expo@vsvit.com.ua
Сайт виставки
http://www.vsosvita.com.ua
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