СЬОМИЙ М ІЖ НАРОДНИЙ

ЧРОРУМ " І Н Н О В А Т И К А

Цей масштабний форум організувала і провела виставку "W orld
Edu" компанія "Виставковий Світ" за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педа
гогічних наук України.
Було представлено 578 національних вищих, професійнотехнічних, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних на
вчальних закладів, вищих навчальних закладів післядипломної та

обладнання та освітні програми, видавництв із 24 регіонів України,
а також навчальні заклади та освітні агентства Канади, СШ А, Ве
ликої Британії, Польщі, Словаччини, Чехії, Ізраїлю, Франції.
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Конкурси визначили кращих на
укових і науково-практичних ро зро
бок для галузі освіти та конкурси з
тематичних номінацій.
Почесні гості форуму нагородили
вищі навчальні заклади — п е р е 
можців виставкового конкурсу По
чесною
н а го род ою
Л ауреат
національного конкурсу “ Видатні на
уково-практичні досягнення в освіті"
у номінації "Електронний освітній ре
сурс" та наукові установи — пере
можців конкурсу Почесною на го ро
дою "Національне визнання науко
вих досягнень" у номінаціях "П ідруч
ник або навчальний комплект для
учнів, студентів", "Інноваційний пр о
ект, педагогічна технологія", "М о н о 
графія" та "Науково-методична р о з
робка для вчителів, викладачів". На
конкурси було подано 63 роботи. Ек
спертну оцінку якості робіт проводи
ли науковці Н аціональної академ ії
педагогічних наук України та Науко
вої ради НАПН України з інф ормати
зації освіти і науки. Наукові керівники
робіт — переможці конкурсів уд ос
тоєні Почесного диплома лауреата.
П очесною на го р о д о ю Л ауреат
національного виставкового конкур
су "В идатні науково-практичні д о 
сягнення в освіті" у ном інації "Елек
тронний освітній ре сурс" на го род 
жені:
- Національна академія сухопут
них військ імені гетьмана Петра Са
гайдачного за навчально-м етодичний комплекс "Будова та експлуа
тація звуком етричних ком пл ексів"

A.B. Пархоменко;
- Національний юридичний універ
ситет імені Ярослава Мудрого за на
вчальний інф ормаційний комплекс
"Кримінальний процес" авторського
колективу під керівництвом В.В. Ко
марова;
- Львівський національний медич
ний університет імені Данила Галиць
кого за навчальний комплекс "Пропе
девтика внутрішньої медицини" ав
торського колективу під керівництвом
О.Г. Яворського;
Миколаївський національний
університет імені В.О. Сухомлинського за освітній ресурс "Формування
інш ом овної ком петентності здобувачів вищої освіти" авторського ко
лективу під науковим керівництвом
О.М. Самойленка;
- Кам’янець-Подільський національ
ний університет імені Івана Огієнка за
навчальний посібник "An Introduction to
Old English" ("Вступ до давньоанглійської мови") авторського колекти
ву під керівництвом М.В. Матковської;
- Одеська національна академія
зв’язку імені О.С. Попова за комплекс
електронних засобів, ресурсів та тех
нологій в освітній практиці академії
авторського колективу під науковим
керівництвом В.Б. Русаловського;
- Кіровоградський державний пе
дагогічний університет імені Володи
мира Винниченка за віртуальну лабо
раторію з вивчення властивостей
рідких кристалів авторського колекти
ву під керівництвом С.П. Величка;
- П е р е я с л а в -Х м е л ь н и ц ь к и й д е р -
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не забезпечення реалізації Держав
ного стандарту загальної початкової
освіти (11 підручників, 81 навчальний
посібник)" авторського колективу під
науковим керівництвом О.Я. Савченко;
- у номінації "Монографія" Л абора
торія зарубіжних систем професійної
освіти і навчання Інституту п р о 
фесійно-технічної освіти Національної
академії педагогічних наук України за
монографію "Професійні стандарти і
кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою" авторського ко
лективу під науковим керівництвом
Л.П. Пуховської;
- у номінації "Науково-методична
розробка для вчителів, викладачів"
Інститут
спеціальної
педагогіки
Національної академії педагогічних
наук України за науково-методичний
комплект "Т ехнології інклю зивного
навчання" авторського колективу під
науковим керівництвом A.A. Колу-
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рервної освіти"
Вінницький технічний коледж
Д ержавний професійно-технічний
навчальний
заклад
"Вінницьке
міжрегіональне вище професійне учи
лище"
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Козятинськє
міжрегіональне вище професійне учи
лище залізничного транспорту"
Вище
художнє
професійнотехнічне училище № 5 м. Вінниці
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Вінницьке вище
професійне училище сфери послуг"
Професійний ліцей сфери послуг
м. Хмільник
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Жмеринське ви
ще професійне училище"
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 4 м. Хмільник Вінницької області
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 10 Вінницької міської ради
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а вто р сь ко го
кол ективу
під
керівництвом О.П. Красюка;
Н аціональний
у н ів е р с и те т
"Львівська політехніка" за розробку
"Д истанційні технології навчання та
електронні засоби викладання д и с 
циплін у Львівській політехніці" ав
торського колективу під науковим
керівництвом Д.В. Ф едасюка;
- Івано-Ф ранківський національ
ний медичний університет за ство
рення
с и сте м и
ел е ктр о н н о го
м оніторингу та ро зробку інтерактив
них форм навчання на основі 3Dт е хнол огій ав то р с ь к о го колективу
під керівництвом М .М . Рожка;
Х арківський
на ціональний
університет м іського господарства
імені О.М. Бекетова за інноваційну
розробку "Упровадж ення кор пора
тивної соціальної мережі вищ ого на
вчального закладу на платф орм і
YAMMER ENTERPRISE" авторського
колективу
під
науковим
керівництвом В.М. Бабаєва;
- Національний аерокосм ічний
університет імені М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут" за
комплекс інноваційно-інформаційно
го забезпечення підтримки навчаль
ного процесу вищого навчального за
кладу авторського колективу під
керівництвом В.М. Павленка;
- Харківський національний еко
номічний університет імені Семена
Кузнеця за комплекс персональних
навчальних систем університету ав
торського колективу під науковим
керівництвом B.C. Пономаренка;
Національний
педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
за інтернет-адаптований м ульти
медійний комплекс "Українська мова
для іноземців" авторського колективу
під керівництвом В.П. Андрущенка,
науковий керівник роботи — А.П.
Кудін;
- Дніпропетровський національний
університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна за
комп'ютерний тренажер оперативнодиспетчерського персоналу залізнич
ної станції авторського колективу під
науковим керівництвом Д.М. Козачен
ка;
Запорізький
національний
технічний університет за розробку та
створення віддаленої лабораторії для
навчання вбудованим системам" ав
торського колективу під керівництвом

ж авнии педагогічний університет
імені Григорія Сковороди за створен
ня електронної бібліотеки університе
ту авторського колективу під науко
вим керівництвом В.Ф. Хомича, ав
торський колектив: В.В. Якуба, О.І.
Шкира;
- Бердянський державний педа
гогічний університет за підручник
"Методика навчання математики в по
чатковій школі: теорія і практика" ав
торського колективу під керівництвом
Л.В. Коваль;
- Буковинський державний медич
ний університет за розробку "Елек
тронний журнал успішності", автори:
Т.М. Бойчук, В.М. Ходоровський, А.М.
Барбе;
- Державний вищий навчальний за
клад "Університет банківської справи"
за інтерактивний посібник з курсу
"Ф інансова грам отність" для учнів
старших класів загальноосвітніх шкіл
та студентів вищих навчальних за
кладів І-ІІ рівнів акредитації авторсь
кого
колективу
під
науковим
керівництвом Т.С. Смовженко;
- Дніпропетровська державна ме
дична академія Міністерства охорони
здоров'я
України
за
довідник
"Внутрішні хвороби, алергози і д ер
матози, туберкульоз та професійні за
хворювання органів дихання, ВІЛінфекція, СНІД, психічні та поведінкові
розлади" авторського колективу під
керівництвом Г.В. Дзяка;
- Одеська державна академія
будівництва та архітектури за на
вчально-методичний комплекс "С у
часні технології в будівництві", ав
торський колектив: 0.1. Менейлюк;
Л.Е. Лукашенко;
- Херсонська державна морська
академія за навчально-методичний
комплекс "Вища математика для май
бутніх мореплавців" авторського ко
лективу під керівництвом 0 .0 . Доброштан;
- Харківська гум анітарно-педа
гогічна академія за навчально-методичний посібник "Лінійна алгебра та
розв’язання систем лінійних алгеб
раїчних рівнянь в табличному проце
сорі MS Excel" авторського колективу
під керівництвом М.Є. Босіна;
- ТОВ "Львівський медичний інсти
тут" за підручник "Невідкладні стани"
авторського колективу під науковим
керівництвом І.Г. Гайдучка, керівник
авторського колективу — М.С. Регеда;

- Черкаський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти за
розробку та впровадження проекту
"Колекція цифрових освітніх ресурсів"
авторського
колективу
під
керівництвом Н.М. Чепурної;
- Чернігівський обласний інститут
післядиплом ної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського за розробку
"С истема веб-ресурсів як інно
ваційний засіб для розвитку п р о 
фесійної компетентності вчителів ма
тематики" авторського колективу під
керівництвом В.М. Ракути;
- Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти за
електронний продукт "Електронний
конструктор уроку літератури (ЕКУЛ):
технологія й методика використання"
авторського
колективу
під
керівництвом В.І. Шуляра;
- Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти за
розробку "Вікі-репозитарій як основа
науково-м етодичного
та
інф ор
м аційного супроводу проф есійної
підготовки вчителя-мовника" ав
торського колективу під науковим
керівництвом Т.М. Путій;
- Д ніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти за розробку та створення елек
тронного освітнього порталу для вчи
теля в системі післядипломної педа
гогічної освіти регіону авторського ко
лективу під науковим керівництвом
М.Г. Ватковської, керівник авторсько
го колективу — О.В. Бутурліна;
Відокремлений
структурний
підрозділ Національного педагогічно
го університету імені М.П. Драгома
нова "Вище професійне училище" за
методичну розробку "Створення еле
ктронних навчальних видань в муль
тимедійному середовищі" авторсько
го колективу під керівництвом М.І.
Бахтіна;
- у номінації "Підручник або навчаль
ний комплект для учнів, студентів" —
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут" за
підручник "Двигуни внутрішнього зго
ряння" авторського колективу під
керівництвом А.П. Марченка;
- у номінації "Підручник або на
вчальний комплект для учнів, сту
дентів" Відділ початкової освіти Інсти
туту педагогіки Національної академії
педагогічних наук України за навчаль-

паєвої;
- у номінації "Інноваційний проект,
педагогічна технологія" Відділ професіології та психолого-педагогічної
д іагностики Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих Національної
академії педагогічних наук України за
інноваційний проект "Психологія про
фесійної орієнтації в системі педа
гогічної освіти" авторського колективу
під науковим керівництвом О.М. Ігнатович.
Почесним диплом ом презентації
нагороджені:
- Інститут післядиплом ної педа
гогічної освіти Чернівецької області за
інноваційні підходи до формування
здоров'язбережувальної компетент
ності особистості в освітніх закладах
Чернівецького регіону;
- Н авчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Дніпро
петровській області за активне вико
ристання соціального партнерства в
осучасненні
проф есійно-технічної
освіти Дніпропетровщини;
- Комунальний вищий навчальний
заклад "Харківська академія непе
рервної освіти" за плідну діяльність з
формування
м едіа-інф орм аційної
грам отності
в закладах
освіти
Харківського регіону.
На участь у конкурсі з 10 тематич
них номінацій було подано 401 робо
ту. Конкурсні роботи надіслали учас
ники форуму з усіх регіонів України.
Експертну оцінку якості робіт прово
дили науковці Національної академії
педагогічних наук України, фахівці
Інституту модернізації змісту освіти
МОН України, Компанія "Виставковий
Світ". В іце-президент Національної
академії педагогічних наук України А.
Гуржій, директор Департаменту про
фесійно-технічної освіти Міністерства
освіти і науки України В. Супрун, вико
навчий директор освітянських заходів
Компанії "Виставковий Світ" В. Сокол і
директор Компанії "Виставковий Світ"
С. Рудько вручили переможцям Дип
ломи "Лауреат конкурсу" і нагороди І
та II ступенів.

Нагороджені в регіонах
України:
ВІННИЦЬКА О БЛАСТЬ
Комунальний вищ ий навчальний
заклад "Вінницька академія непе-

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 12 Вінницької міської ради
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 20 Вінницької міської ради
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 31 Вінницької міської ради
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
N2 35 Вінницької міської ради
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 36 Вінницької міської ради
Навчально-виховний комплекс: за
гальноосвітня школа І-ІІ ступенів —
ліцей N9 7 Вінницької міської ради
Комунальний заклад "Гуманітарна
гімназія № 1 імені М.І. Пирогова
Вінницької міської ради"
Дошкільний навчальний заклад №
38 Вінницької міської ради
Вінницький міський палац дітей та
юнацтва імені Лялі Ратушної
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "Енергобудмонтаж"

ВОЛИНСЬКА О БЛАСТЬ
Навчально-методичний центр про
фесійно-технічної освіти у Волинській
області
Ковельський професійний ліцей
Нововолинське вище професійне
училище
Володимир-Волинське вище про
фесійне училище
Колківське вище професійне учи
лище
Камінь-Каширське
вище
про
фесійне училище
Луцький
центр
проф есійнотехнічної освіти

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Д ніпропетровський національний
університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
Д ержавний заклад "Д ніпропет
ровська медична академія Міністер
ства охорони здоров’я України"
Комунальний вищий навчальний
заклад "Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти" Д ніпропетровської обласної
ради
Навчально-методичний центр про
фесійно-технічної освіти у Дніпропет
ровській області
Д ніпропетровський регіональний
центр професійно-технічної освіти
Д ержавний професійно-технічний
навчальний заклад "Д ніпродзерж инський центр підготовки і пе-

Ж ИТОМИРСЬКА О БЛАСТЬ
Н ауково-м етодичний центр уп 
равління освіти Житомирської міської
ради
Ж итом ирська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5
Ж итомирська міська гуманітарна
гімназія № 23 імені М.Й. Очерета
Ж итомирський міський колегіум
Комунальний заклад "Ж итомирсь
кий обласний ліцей-інтернат для об
дарованих дітей" Ж итомирської об 
ласної ради

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Лу
ганської області
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Лу
ганської області
Ліснополянська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Марківської райдержадміністраци Луганської області
Комунальний заклад "Навчальновиховний комплекс школа І-ІІ ступенів
— ліцей "Г арант" Лисичанської міської
ради Луганської області"
Лисичанська
багатопрофільна
гімназія Луганської області
Сєвєродонецький багатопрофільний
ліцей Луганської області
Комунальний дошкільний навчаль
ний заклад (ясла-садок) № 6 "Яблуч
ко" управління освіти Рубіжанської
міської ради Луганської області

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Національний університет "Львівська

конкурсів
І-ІІІ ступенів № 86 Дніпропетровської
області
Криворізький навчально-виховний
комплекс № 35 "З агальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
-багатопрофільний ліцей "Імпульс" Дніпропе
тровської області
К ри ворізька
з а га л ь н о о с в ітн я
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 4 з поглибленим вивченням ін о 
зем ни х мов К р и в о р із ь к о ї м іс ь к о ї
ради Д ніпро петровсько ї області
Криворізький природ ничо-науко
вий ліцей Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Комунальний
заклад
освіти
"Д ніпропетровський ліцей інф ор
маційних технологій при Д ніпропет
ровському національному універси
теті імені Олеся Гончара"
Криворізький науково-технічний
металургійний ліцей № 81 Д ніпропет
ровської області
Криворізька гімназія № 49 Дніпро
петровської області
Криворізька гімназія № 91 Дніпро
петровської області
К ом унальний заклад "С е р ед н я за 
га льн оо світн я ш кола № 5 ім ені Г. Р ом анової
м.
Д н іп р о д з е р ж и н с ь к а "
Д н іп р о п е тр о в сь ко ї об ла сті

Ж итом ирський
вчальний заклад №
Ж итом ирський
вчальний заклад №

дош кільний
33
дош кільний
39

на
на

ЗАКАРПАТСЬКА О БЛАСТЬ
Закарпатський інститут післядип
ломної педагогічної освіти
Берегівська філія Закарпатського
інституту післядипломної педагогічної
освіти

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Запорізький національний технічний
університет
Державний вищий навчальний за
клад
"З апорізький
національний
університет" Міністерства освіти і на
уки України
Бердянський держ авний педа
гогічний університет
Комунальний заклад "Запорізький
обласний інститут післядипломної пе
дагогічної освіти" Запорізької облас
ної ради
Н ауково-м етодичний центр про
фесійно-технічної освіти у Запорізькій
області
Д е рж а в н и й навчальний заклад "В а си л ів сь ки й п р о ф е сій н и й л іц е й "
Д е р ж а в н и й навчальний заклад "З а -

політехніка"
Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана П. Сагайдачного
Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
Комунальний заклад Львівської об 
ласної ради "Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю Медичний коледж
"Монада"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "Медичне училище
"Медик"

МИКОЛАЇВСЬКА О БЛАСТЬ
М иколаївський
національний
університет імені В.О. Сухомлинського
Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

ОДЕСЬКА О БЛАСТЬ
Одеський національний медичний
університет
Одеська національна академія хар
чових технологій
О деська
н а ц іо н а л ь н а
зв'язку ім ені О.С. П опова
О деська
держ авна

акад е м ія
акад е м ія

тет "Харківський політехнічний інсти
тут”
Харківський національний еко
номічний університет імені Семена
Кузнеця
Харківський національний універ
ситет м іського господарства імені
О.М. Бекетова
Національний аерокосмічний універ
ситет
імені
М.Є.
Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Національний юридичний універси
тет імені Ярослава Мудрого
Комунальний заклад "Харківська
гум анітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради
Українська інженерно-педагогічна
академія
Комунальний вищ ий навчальний
заклад "Харківська академія непе
рервної освіти"
Харківська гімназія № 14
Харківська гімназія № 172
Харківський ліцей № 89
Лозівський дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) N9 6 "Посмішка"
Харківської області
Куп'янський дошкільний навчаль
ний заклад (ясла-садок) № 2 комбіно
ваного типу Харківської області
Комунальний заклад "Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) №
280 Харківської міської ради"
Комунальний заклад "Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) № 78
Харківської міської ради"

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Проф есійно-морський ліцей Хер
сонської державної морської академії

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Кам'янець-Подільський національ
ний університет імені Івана Огієнка
Управління професійної освіти та
ресурсного забезпечення д епарта
менту освіти і науки Хмельницької об
ласної державної адміністрації
Науково-м етодичний центр п р о 
фесійно-технічної освіти та підвищен
ня
кваліфікації
інж енерно-педа
гогічних працівників у Хмельницькій
області
Державний навчальний заклад "В и
ще проф есійне училище № 11 м.
Хмельницького"
Хмельницький професійний ліцей
електроніки
Д ержавний навчальний заклад
"Подільський центр проф есійнотехнічної освіти"
Я рм олинецький п ро ф е с ій н и й ліцей
Д е рж авний навчальний заклад "В о лочиський
п р о м и с л о в о -а г р а р н и й
п р о ф е сій н и й ліц е й"
Г р и ц ів с ь к е в и щ е х у д о ж н є п р о -

ОСВІТІ *

Кіцманського району Чернівецької об 
ласті
Мамаївський загальноосвітній на
вчальний заклад І-ІІІ ступенів № 2
Чернівецької області
Новоселицька гімназія Чернівець
кої області
Чернівецький ліцей № 3 медичного
профілю Чернівецької міської ради
Годинівський навчально-виховний
комплекс
Герцаївського
району
Чернівецької області
Усть-Путильський дошкільний на
вчальний заклад Путильського району
Чернівецької області
С торожинецький дош кільний на
вчальний
заклад
"Чебураш ка"
Чернівецької області

ЧЕРНІГІВСЬКА О БЛАСТЬ

ГАЛУЗЬ» <ХХХ>

області
Д ержавний проф есійно-технічний
навчальний заклад "Краматорський
центр професійно-технічної освіти"
Маріупольське вище металургійне
професійне училище
Комунальний заклад "Маріупольсь
ка спеціалізована школа з поглибле
ним вивченням новогрецької мови І-ІІІ
ступенів № 46 Донецької області"

"ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ

Ніжинський обласний педагогічний
ліцей Чернігівської обласної ради

М ІСТО КИЇВ
Київський національний універси
тет імені Тараса Шевченка
Національний медичний універси
тет імені О.О. Богомольця
Київський університет імені Бориса
Грінченка
Державний вищий навчальний за
клад "Університет банківської справи"
Державний вищий навчальний за
клад
"Університет
менеджменту
освіти" Національної академії педа
гогічних наук України
Вищий навчальний заклад "Універ
ситет економіки та права "КРОК"
Київська дитяча Академія мистецтв
Інститут вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України
Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педа
гогічних наук України
Інститут соціальної та політичної
психології Національної академії пе
дагогічних наук України
Інститут
проблем
виховання
Національної академії педагогічних
наук ^країни
Інститут інформаційних технологій і
засобів навчання Національної ака
дем ії педагогічних наук України
Інститут
обдарованої
дитини
Національної академії педагогічних
наук України
Український науково-м етодичний
центр практичної психології і соціаль
ної роботи Національної академії пе
дагогічних наук України
Відокремлений структурний підрозділ
Національного педагогічного універси
тету імені М.П. Драгоманова "Вище про
фесійне училище"
Київське вищ е п р о ф е с ій н е у ч ил и
щ е ш в е й н о го та пeovкaDCькoгo м ис-

об'єднання

репідгою вки робітничих кадрів"
Державний проф есійно-технічний
навчальний заклад "Д ніпропетровсь
кий центр професійної освіти"
Дніпродзержинський професійний
ліцей
Криворізький професійний гірни
чо-технологічний ліцей
Державний проф есійно-технічний
навчальний заклад "Криворізький навчально-виробничий центр"
Ордена "Знак Пошани" вище про
фесійне училище № 75
Н ауково-м етодичний центр уп 
равління освіти та науки Д ніпропет
ровської міської ради
Криворізька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15 імені Миколи Решетняка К риворізької м іської ради
Дніпропетровської області
Криворізька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 32 Дніпропетровської
області
Криворізька загальноосвітня школа

ФОРУМ

Творче

СЬОМИЙ МІЖНАРОДНИЙ
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Навчально-методичний центр про
фесійно-технічної освіти у Донецькій

області

нових технологій

Державний навчальний заклад "Василівський професійний ліцей"
Державний навчальний заклад "За
порізьке
вище
індустріальнополітехнічне училище"
Державний навчальний заклад
"Дніпрорудненський
професійний
ліцей"
Науково-методичний центр уп
равління
освіти
Енергодарської
міської ради Запорізької області
Запорізька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 78
Мелітопольська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 8 Запорізької
області
Енергодарська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 7 Запорізької
області
Комунальний заклад "Хортицький національний навчально-ре
абілітаційний
багатопрофільний
центр" Запорізької обласної ради
Запорізький
багатопрофільний
ліцей № 62
Балабинський навчально-виховний
комплекс "Школа І-ІІІ ступенів —
гімназія "Престиж" Запорізького рай
ону Запорізької області
Дошкільний навчальний заклад №
47 "Берізка" комбінованого типу
Мелітопольської міської ради За
порізької області

Одеська національна академія
зв'язку імені О.С. Попова
Одеська
державна
академія
будівництва та архітектури
Березівське вище професійне учи
лище
Одеського
національного
політехнічного університету
Одеський
навчально-виховний
комплекс "Гімназія № 7 — спеціалізо
вана школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови" Одеської
міської ради Одеської області
Одеська спеціалізована школа №
35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вив
ченням англійської мови Одеської
міської ради Одеської області
Приватний
навчально-виховний
комплекс "Ерудит" "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів — дошкільний на
вчальний заклад"

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний вищий навчальний за
клад "Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника"
Івано-Франківський національний
медичний університет
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний вищий навчальний за
клад "Переяслав-Хмельницький дер
жавний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди"
Таращанський агротехнічний ко
ледж імені Героя Радянського Союзу
О.О. Шевченка
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Кіровоградський обласний на
вчально-виховний комплекс (гімназіяінтернат — школа мистецтв)
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Луганський
обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Комунальна установа "Сватівський
районний методичний кабінет" Лу
ганської області

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Вищий державний навчальний за
клад України "Українська медична
стоматологічна академія"
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Сарненський педагогічний коледж
Рівненського державного гуманітар
ного університету
Рівненський державний аграрний
коледж
Державний навчальний заклад
"Рівненське вище професійне учили
ще ресторанного сервісу і торгівлі"
Вище професійне училище № 22 м.
Сарни
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Глухівський агротехнічний інститут
імені
С.А.
Ковпака
Сумського
національного аграрного університе
ту
Державний навчальний заклад
"Шосткинський центр професійнотехнічної освіти"
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Хотінський про
фесійний аграрний ліцей"
Державний навчальний заклад
"Сумське вище професійне училище
будівництва та автотранспорту"
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Роменське вище
професійне училище"
Державний навчальний заклад "Охтирський центр професійно-технічної
освіти"
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Національний технічний універси-

Д ержавний навчальний закл ад "Во-

лочиський
промислово-аграрний
професійний ліцей"
Грицівське вище художнє про
фесійне училище № 19
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Уманський
державний
педа
гогічний університет імені Павла Ти
чини
Державний навчальний заклад "Зо
лотоніський професійний ліцей"
Відділ освіти Монастирищенської
обласної державної адміністрації Чер
каської області
Районний методичний кабінет
відділу освіти Черкаської районної
державної адміністрації
Районний методичний кабінет
відділу освіти Драбівської районної
державної адміністрації Черкаської
області
Міський методичний кабінет уста
нов освіти Черкаської міської ради
Черкаської області
Черкаська загальноосвітня школа IIII ступенів № 6 Черкаської області
Золотоніська загальноосвітня шко
ла І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської
міської ради та виконавчого комітету
Черкаської області
Золотоношківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Драбівської район
ної ради Черкаської області
Хутірська загальноосвітня школа IIII ступенів Черкаської області
Богуславецький навчально-вихов
ний комплекс "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів — дошкільний навчаль
ний заклад" імені М.О. Максимовича
Золотоніської районної ради Черкась
кої області
Уманський
навчально-виховний
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 7 — колегіум" Черкаської
області
Навчально-виховний комплекс "За
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № З
— колегіум" Смілянської міської ради
Черкаської області
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вищий державний навчальний за
клад України "Буковинський держав
ний медичний університет"
Інститут післядипломної педа
гогічної освіти Чернівецької області
Державний вищий навчальний за
клад "Чернівецький політехнічний ко
ледж"
Лашківський загальноосвітній на
вчальний
заклад
І-ІІІ
ступенів

тету імені М.П. Драгоманова "Вище про
фесійне училище"

Київське вище професійне учили
ще швейного та перукарського мис
тецтва
Київський професійний коледж з
посиленою військовою та фізичною
підготовкою
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Міжрегіональний
центр ювелірного мистецтва м.
Києва"
Предславинська гімназія № 56 Печерського району м. Києва
Ліцей № 293 І-ІІІ ступеня Деснянсь
кого району м. Києва
Український гуманітарний ліцей
Київського національного університе
ту імені Тараса Шевченка
Український
медичний
ліцей
Національного медичного університе
ту імені О.О. Богомольця
Київський Палац дітей та юнацтва
Державна установа "Науково-ме
тодичний
центр
інформаційноаналітичного забезпечення діяльності
вищих навчальних закладів "Агроосвіта"
ПП "Брістар"
Всеукраїнський
громадськополітичний тижневик "Освіта"
ОРГКОМІТЕТ Ф О РУМ У ВІТАЄ
ПЕРЕМОЖЦІВ І БАЖАЄ УСПІХІВ
УЧАСНИКАМ МАЙБУТНІХ КОНКУРСІВ!
Запрошуємо до участі в
Сьомій міжнародній виставці
"Сучасні заклади освіти — 2016"
та III Міжнародній виставці закордонних
"УУогІсі Е с іи -2 0 1 6 й,
які відбудуться 17-19 березня!
Офіційний сайт:
http://www.vsosvila.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"

О OGKir&

ком унальний

гальноосвітня школа № 5 імені Г. Романової
м.
Дніпродзержинська”
Дніпропетровської області
Комунальний заклад "Навчальновиховний комплекс "Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ ступенів — ака
демічний ліцей № 15" м. Дніпродзер
жинська" Дніпропетровської області
Комунальний заклад освіти "Навчально-реабілітаційний центр "Ве
селка" Дніпропетровської обласної
ради
Дебальцівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній на
вчальний заклад — дошкільний на
вчальний заклад" Васильківського
району Дніпропетровської області
Зеленодольська загальноосвітня
школа № 2 І-ІІІ ступенів Апостолівського району Дніпропетровсь
кої області
Синельниківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 Дніпропет
ровської області
Томаківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 Дніпропетровської
області
Комунальний
заклад
освіти
"Дніпропетровський навчально-ре
абілітаційний центр № 10" Дніпропет
ровської обласної ради
Комунальний
комбінований
дошкільний навчальний заклад № З
Криворізької міської ради Дніпро
петровської області
Комунальний заклад освіти "Се
редня загальноосвітня школа № 62"
Дніпропетровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Се
редня загальноосвітня школа № 31"
Дніпропетровської міської ради
Комунальний начальний заклад
"Хіміко-екологічний ліцей" Дніпропет
ровської міської ради
Комунальний заклад освіти "Фінан
сово-економічний ліцей" Дніпропет
ровської міської ради
Комунальний
заклад
освіти
"Спеціалізована
багатопрофільна
школа № 23 з поглибленим вивчен
ням англійської мови" Дніпропет
ровської міської ради
Комунальний
заклад
освіти
"Спеціалізована середня загально
освітня школа N2 142 еколого-економічного профілю" Дніпропетровсь
кої міської ради

а іш ш іш а їш іш ш ш ііш те и ш ш ш ш ш її е а а а а в в в в в ш а а в а в а в а ш в » « «

