Підсумки конкурсів
12-14 жовтня 2020 року відбудеться Дванадцята міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu» вперше за дванадцять років
у змішаному форматі (онлайн, дистанційно, заочно) в зв’язку з погіршенням
епідеміологічної ситуації в Україні.
Організовує виставку Компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методичноорганізаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії
педагогічних наук України.
Привітання учасникам, організаторам і гостям надіслали Голова Верховної Ради
України Разумков Дмитро Олександрович, тимчасово виконуючий обов’язки Міністра
освіти і науки України Шкарлет Сергій Миколайович, Президент Національної академії
педагогічних наук України Кремень Василь Григорович, виконуючий обов’язки
директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Баженков
Євген Володимирович.
Для учасників виставки були проведені виставкові конкурси «Лідер інновацій в
освіті», «Видатні наукові досягнення в освіті» й конкурси з 7-ми тематичних номінацій.
На конкурси подано 212 робіт. Експертну оцінку якості робіт проводили науковці й
фахівці відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної
освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України.
Почесною нагородою «Лідер інновацій в освіті» нагороджені:
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
Івано-Франківський національний медичний університет
Українська медична стоматологічна академія
Одеський національний медичний університет
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Національний авіаційний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка
Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Одеська національна академія харчових технологій
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради
Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Запорізької обласної ради
Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного
університету
Державний навчальний заклад «Рівненське вище професійне училище ресторанного
сервісу і торгівлі»
Державний навчальний заклад «Маріупольський центр професійно-технічної освіти»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький навчальновиробничий центр»
Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П. Ф.
Кривоноса
Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці»
Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей
Державний навчальний заклад «Нововолинський центр професійно-технічної освіти»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійнотехнічної освіти»
Науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради
Почесною нагородою Лауреат виставкового конкурсу «Видатні наукові
досягнення в освіті» нагороджені:
- у номінації «Монографія» Інститут педагогіки Національної академії педагогічних
наук України за монографію «Проєктування змісту профільного навчання технологій у
старшій школі» авторського колективу під науковим керівництвом А. М. Тарари;
- у номінації «Підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» Інститут
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії
педагогічних наук України за комплект підручників з української мови для учнів з
тяжкими порушеннями мовлення, учнів з дислексією 2–4-х класів спеціальних
загальноосвітніх та інклюзивних закладів освіти авторського колективу під науковим
керівництвом Е. А. Данілавічутє;
- у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів» Інститут
соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України за
комплект для викладача «Негативні психологічні наслідки воєнного конфлікту для людини
і спільноти: шляхи і засоби запобігання» (2 монографії, практичний посібник, навчальна
програма) авторського колективу під науковим керівництвом В. М. Духневича та Л. М.
Коробки;
- у номінації «Інноваційний проєкт, педагогічна технологія» Інститут професійнотехнічної освіти Національної академії педагогічних наук України за інноваційний проєкт
з організації дистанційного навчання в закладах професійної освіти (монографія,
методичний посібник, методичні рекомендації) авторського колективу під науковим
керівництвом О. В. Базелюка.

Наукові керівники робіт та керівники авторського колективу виставкового конкурсу
«Видатні наукові досягнення в освіті» – переможці конкурсу удостоєні Почесного
диплома лауреата.
Переможці конкурсів із 7-ми тематичних номінацій нагороджені дипломами,
золотими, срібними й бронзовими медалями. Нагороджені в регіонах України:
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж Національного
університету харчових технологій»
Вінницький транспортний коледж
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище»
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Жмеринське вище професійне
училище»
Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти
технологій та дизайну»
Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне
училище сфери послуг»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське міжрегіональне вище
професійне училище залізничного транспорту»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Мазурівський аграрний центр
професійно-технічної освіти»
Вище професійне училище № 11 м. Вінниці
Комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа I ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської ради»
Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія № 1 імені М. І. Пирогова Вінницької міської
ради»
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III
ступенів - гімназія № 23 Вінницької міської ради»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»
Державна установа «Криворізька академія патрульної поліції»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський регіональний центр
професійно-технічної освіти»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійнотехнічної освіти»
Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської
ради
Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Комунальний заклад освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр
«Зоряний» Дніпропетровської обласної ради
Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Раївський навчально-виховний
комплекс» Раївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської
області

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 імені Миколи Решетняка
Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 120 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 58» Дніпровської міської
ради
Криворізька гімназія № 109 «Темп» Криворізької міської ради
Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської
області
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 комбінованого
типу» Криворізької міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 57 фізкультурнооздоровчого напряму» Криворізької міської ради
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №76
Криворізької міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 216 комбінованого
типу» Криворізької міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу
№ 2 «Берізка» Слобожанської селищної ради
Комунальний заклад дошкільної освіти № 21 «Казка» (ясла-садок) Покровської міської
ради Дніпропетровської області
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П. Ф.
Кривоноса
Державний навчальний заклад «Білицький професійний ліцей»
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 72 «Теремок» Донської
селищної ради Донецької області
Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської обласної ради
Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Інституту іноземної
філології Житомирського державного університету імені І. Франка
Науково-методичний центр департаменту освіти Житомирської міської ради
Житомирська міська гімназія № 3
Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 м. Житомира
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 м. Житомира
Коростенська міська гімназія Житомирської області
Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70
Житомирський дошкільний навчальний заклад № 71
Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Національний університет «Запорізька політехніка»

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Запорізької обласної ради
Комунальна установа «Районний методичний кабінет» Токмацької районної ради
Запорізької області
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької районної ради
Опорний заклад загальної середньої освіти Новозапорізька школа Долинської сільської
ради Запорізького району Запорізької області
Енергодарський багатопрофільний ліцей Енергодарської міської ради Запорізької області
Комунальний заклад «Гуляйпільський колегіум «Лідер» Гуляйпільської міської ради
Енергодарська багатопрофільна гімназія «Гармонія» Енергодарської міської ради
Запорізької області
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 22 «Івушка»
Запорізької міської ради Запорізької області
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Світлячок» № 3 управління освіти
Енергодарської міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» № 15
Енергодарської міської ради» Запорізької області
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» №
5 Енергодарської міської ради Запорізької області
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу «Ромашка» № 10
управління освіти Енергодарської міської ради
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Івано-Франківський національний медичний університет
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарнопедагогічний фаховий коледж»
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області
Новоайдарський професійний аграрний ліцей
Державний навчальний заклад «Луганський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості»
Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Привільський професійний ліцей»
Попаснянська загальноосвітня школа I-III ступенів № 21 Попаснянської районної ради
Луганської області
Біловодський опорний заклад загальної середньої освіти Луганської області
Опорний навчальний заклад «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної
ради Луганської області»
Старобільська гімназія Старобільської районної ради Луганської області

Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»
Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської сільської ради Миколаївської
області
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Мішково-Погорілівської об’єднаної
територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області
Миколаївська спеціалізована школа І-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел
експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої
творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради
Миколаївської області
Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради
Миколаївської області
Мішково-Погорілівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вітовської районної
ради Миколаївської області
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Одеський національний медичний університет
Одеський навчально-виховний комплекс «Гімназія № 7 - спеціалізована школа I ступеня
з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Українська медична стоматологічна академія
Відокремлений структурний підрозділ «Хорольський агропромисловий фаховий коледж
Полтавської державної аграрної академії»
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Державна установа «Рівненська академія патрульної поліції»
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний навчальний заклад «Шосткинський центр професійно-технічної освіти»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне
училище»
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
Національний фармацевтичний університет

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради
Державний навчальний заклад «Слобожанський регіональний центр професійної освіти»
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище
професійне училище швейного виробництва та побуту»
Комунальна установа «Богодухівський центр професійного розвитку педагогічних
працівників» Богодухівської районної ради Харківської області
Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені О. А. Тризни Балаклійської
районної ради Харківської області
Комунальний заклад «Першотравнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Зміївської
районної ради Харківської області
Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка» Харківської
обласної ради
Комунальний заклад «Русько-Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради
Харківської області
Дворічанський ліцей Дворічанської районної ради Харківської області
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 80 Харківської
міської ради»
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вище професійне училище № 36 с. Балин Хмельницької області
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний навчальний заклад «Золотоніський професійний ліцей»
Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів № 18 імені В’ячеслава Чорновола
Черкаської міської ради Черкаської області
Червонослобідський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 1
Червонослобідської сільської ради Черкаської області
Комунальний заклад «Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної ради»
МІСТО КИЇВ
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук
України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії
педагогічних наук України
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії
педагогічних наук України
Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії
педагогічних наук України

Державна установа «Академія патрульної поліції»
Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської
молоді»
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»
Оргкомітет виставки вітає переможців і зичить всім міцного здоров’я!
Запрошуємо до участі в Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» й
виставці освіти за кордоном «World Edu»,
які відбудуться в березні 2021 року!
З повагою,
Оргкомітет: Компанія «Виставковий Світ
Тел.: (044) 498-42-04, 498-42-05, (067) 656-51-89, E-mail: expo@vsvit.com.ua
http://innovosvita.com.ua/
https://www.facebook.com/worldedu.exhibitions/
https://www.instagram.com/exhibitions_world.ua/

