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ПРОГРАМА ФОРУМУ:

•  Презентація педагогічних інновацій і технологій як основи підвищення 
якості освіти.
•  Презентація досягнень навчальних закладів, наукових установ, органів 
управління освітою та бізнес-структур з упровадження інновацій в освітню 
практику.
•  інновації у співпраці з закордонними навчальними закладами, 
дослідницькими центрами, науковими спільнотами в реалізації спільних 
наукових досліджень та науково-технічних проектів.
•  Інноваційні проекти підготовки конкурентоспроможних, мобільних 
фахівців.
•  Інноваційні технології діяльності практичних психологів у адаптаї^' 
постраждалих в АТО та їх сімей.
•  Демонстрація сучасних засобів навчання, проектів, програм і рішень для 
галузі освіти.
•  Підготовка до ЗНО абітурієнтів.
•  Умови прийому до навчальних закладів на 2016 рік.
•  Науково-практичні конференції, презентації, семінари, круглі столи, 
майстер-класи.
•  Конкурси для закладів освіти, підприємств, школярів і студентів.

ВІДБУДУТЬСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
НАГОРОДЖЕННЯМ УСТАНОВ ПОЧЕСНИМ ДИПЛОМОМ:
-  «Інноваційні підходи до формування здоров’язбережувальної 
компетентності особистості в освітніх закладах Чернівецької області»
представляє Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області. Презентацію проводить Білянін Г.І., директор Інституту після
дипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
-  «Роль соціального партнерства в осучасненні професійно-технічну 
освіти Дніпропетровщини» представляє Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Презентацію 
проводить Василиненко В.М., директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області.
-  «Формування медіа-інформаційної грамотності в закладах освіти 
Харківського регіону» представляє Харківська академія неперервної освіти. 
Презентацію проводить Покроєва Л.Д., ректор Харківської академії 
неперервної освіти.

Для внесення до програми роботи форуму учасник подає на розгляд 
Оргкомітету одну тему конференції, семінару, круглого столу, презентації з



найбільш актуальних питань, які спрямовані на вирішення освітянських 
і наукових проблем. Пропозиції подаються не пізніше 25.09.2015 р. 
Після проведення заходу доповідачам надається відповідний Сертифікат.

(

КОНКУРСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ:

I. Вперше для вищих навчальних закладів відбудеться НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС «ВИДАТНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В 
ОСВІТІ» у номінації «Електронний освітній ресурс».

Для участі в конкурсі до 25.09.2015 р. надсилаються наукові розробки з 
анотаціями до них і супровідним листом установи.

' реможці удостоюються Почесної нагороди Лауреат національного 
виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті».

II. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ:
1. Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти.
2. Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з міжнародними 
науковими спільнотами, установами та закордонними закладами освіти.
3. Вектори інноваційного розвитку системи професійно-технічної освіти.
4. Інновації у діяльності закладів освіти з підтримки молодих науковців, 
талановитих студентів, учнів.
5. Науково-методичний та організаційний супровід упровадження 
інноваційних підходів в систему екологічної освіти.
6. Психологічна допомога постраждалим в АТО та їх сім’ям.
7. Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога.
8. Інновації у створенні та функціонуванні інформаційно-освітнього 
середовища навчального закладу.
0 Самоврядування -  основа демократичного виховання громадянина 

іраїни.
10. Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій, 
технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень.

Учасники до 25.09.2015 р. надсилають роботи на участь у конкурсі на 
поштову адресу Оргкомітету: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, 
м. Київ, 01042, Україна.

Переможці конкурсу удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу» 
відповідних ступенів та нагороди.

Запрошуємо до участі в конкурсах і заходах форуму!
@ І Ї



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135. тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

Е-шаіІ: ministry@mon.gov.ua. код ЄДРТТОУ 38621185

В ід .......................... __ №>_______________

На № ...................... ... в ід____________
Директорам департаментів (начальникам 
управлінь) освіти і науки обласних та 
міських державних адміністрацій 
Ректорам (директорам) вищих 
навчальних закладів 
Директорам (ректорам) інститутів 
післядипломної освіти 
Директорам професійно-технічних 
навчальних закладів 
Керівникам підприємств, фірм, агенцій, 
видавництв, корпорацій, асоціацій, фондів 
Керівникам міжнародних установ і 
представництв

Про проведення форуму 
«Інноватика в сучасній освіті - 2015»

Міністерство освіти і науки України інформує, що 20-22 жовтня 2015 р. у 
Київському Палай' ітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) в' іудеться Сьомий 
Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті».

Організовує і проводить форум компанія «Виставковий Світ» за 
підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії 
педагогічних наук України.

Форум презентує досягнення навчальних закладів і наукових установ у 
створенні національної інноваційної системи освіти, досвід підвищення якості і 
ефективності навчального процесу через упровадження в освітню практику 
новітніх знань і сучасних педагогічних технологій, використання інформаційно- 
комунікаційних систем для доступу до міжнародного інноваційного освітнього 
середовища, залучення бізнесу до підтримки впровадження нововведень для 
професійної підготовки фахівців і розвитку наукових досліджень. Відбудеться 
демонстрація сучасних засобів навчання, обладнання, інтернет-продуктів, 
програм та рішень для галузі освіти.

Запрошуємо до участі.

Контактні телефони оргкомітету: + 38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 
498-42-07, +38 067 656-51-89.
E-mail: expo@vsvit.com.ua, osvita-vs@svitonIme.com 
Http:// www.innovosvita.com.ua

Перший заступник Міністра

mailto:ministry@mon.gov.ua
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-vs@svitonIme.com
http://www.innovosvita.com.ua


інноватика
Сьомий міжнародний форум в.сучасніи

ОСВІТІ WWW.INNOVOSVITA.COM.UA

20-22 жовтня 2015 року

З А Я В К А

(повна назва закладу освіти/підприємства) 
підтверджує свою участь у форумі та просить зарезервувати площу _____________ ______ кв.м.

Адреса, тел./факс, e-mail, сайт

Керівник (П.І.Б., посада, тел.)

Головний бухгатгер (П.1.Б., тел.)

Контактна особа (П.І.Б., посада, 
роб.тел., моб.тел., e-mail)

ФОРМА УЧАСТІ: □ Обладнана / □ Необладнана/ □ Стенд за індивідуальним проектом 
□ Робоче місце / о Заочна участь
Додаткові рекламні можливості: □ Чорно-біла реклама в каталозі 1 сторінка А4 формату; 

□ Кольорова реклама в кат озі 1 сторінка А4 формату; □ Кольоре"'* реклама на обкладинці 

каталогу 2-га або 3-тя сторінка А4 формату; □ Розміщення банеру на сайті форуму протягом року.

• □ Необхідне відмітити.

НАПИС НА ФРИЗІ СТЕНДУ (назва закладу освіти/підприємстьа наноситься стандартним 
однокольоровим шрифтом). У вартість обладнаної площі входить 20 символів. Будь ласка, заповніть 
друкованими великими літерами:

* Додаткові написи/символи/логотипи на фризовій панелі оплачуються окремо (див. Додаток №1).

Додаткове обладнання/послуги згідно Додатку №1:
№ Назва Кількість

ІНФОРМАЦІЯ ДО КАТАЛОГУ. Інформація в офіційний каталог подається українською та 
англійською мовами в електронному вигляді не пізніше 02.10.2015 р. У випадку несвоєчасного надання 
інформації, неналежного оформлення або невідповідного змісту, Організатор залишає за собою право 
не розміщувати інформацію в каталозі. Вимоги до подачі інформації: повна назва; поштова адреса; 
телефони (із вказаним кодом міста); факс; e-mail, http; текстова інформація про діяльність та здобутки, 
але не більше 500 знаків кожною мовою, не враховуючи контактних даних. Текстова інформація 
подається в форматі *.doc (Microsoft Word) розмір шрифта - 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал 
-  1,0; логотипи подаються окремим файлом з відповідною назвою закладу/підприємства в форматі *.аі, 
*.eps (Adobe Illustrator). Двома мовами необхідно надати не тільки текст, але обов’язково і контактні 
дані та назву закладу освіти/підприємства. Приклад оформлення інформації для розміщення в 
каталозі Форуму (Додаток № 2), для колективних стендів (Додаток № 3).

Тел.: +38 044 498-42-04, 498-42-05 
E-maii: expo@ vsvit.com .ua

http://WWW.INNOVOSVITA.COM.UA
mailto:expo@vsvit.com.ua


УКРАЇНСЬКА МОВА
Назва навчального закладу/підприємства 
Адреса:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Http://
Текстова інформація не більше 500 знаків:

АНГЛІЙСЬКА МОВА
Name of the establishment/company 
Address:

Fax:
E-mail:
Http://
Text, no more than 500 letters:

МАРКА ТА ДЕРЖАВНИЙ НОМЕР МАШИНИ__________________ _ для в’їзду автотранспорту
на територію Київського Палацу дітей та юнацтва.

Цією Заявкою Учасник погоджується з умовами участі у форумі, з вартістю площі, додаткового 
обладнання та послуг, а також зобов’язується виконувати правила прЬтипожежної безпеки. Заява є 
підставою для укладання Договору, який є офіційним фінансовим зобов’язанням для оплати'Замовленої 
площі, додаткового обладнання та послуг. Оплата участі здійснюється ^  національній валюті України -  
гривні.

Заявку просимо передати до Оргкомітету не пізніше «02» жовтня 2015 року.

ОРГАНІЗАТОР: УЧАСНИК (ь.,атник):

Компанія «Виставковий Світ» ____________________________________
вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, офіс 1 1 0 7 , __________ __________________________
м. Київ, 01042, Україна ___________ _______________________ __
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, ______________ _________________ ._____
498-42-06,498-42-07, _____________________________________
Тел.моб.: +38 067 656-51-89 
E-mail: expo@vsvit.com.ua 
Http://wvm.innovosvita.com.ua

Підпис__________ «____»___ 1____ 2015 р. Підпис ________ «____ »________2015 р.

М.П. М.П.

mailto:expo@vsvit.com.ua
Http://wvm.innovosvita.com.ua


Інноватика ■
Сьомий міжнародний форум.в.сучасніи 

освіті 1 WWW.INNOVOSVITA.COM.UA

20-22 жовтня 2015 року Тел.: +38 044 498-42-04, 498-42-05 
Е -та іІ: expo@ vsvit.com .ua

Шановні пані та панове!

20-22 жовтня 2015 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) відбудеться 
Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних 
наук України, Компанія «Виставковий Світ» (лист МОН України № 1/9-516 від 07.10.14).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в сучасній освіті» з 
2014 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку виставок, що проводяться в 
Україні.

Педагогам, науковцям, учням, абіту рієнтам, студентам форум представить:
• Педагогічні інновації і технології, освітні програми як основу підвищення якості освіти.
• Досягнення навчальних закладів, наукових установ, органів управління освітою та бізнес- 

структур з упровадження інновацій в освітню практику.
• Інновації у співпраці з закордонними навчальними закладами, дослідницькими центрами, 

науковими спільнотами в реалізації спільних наукових досліджень та науково-технічних 
проектів.

• Інноваційні проекти підготовки конкурентоспроможних, мобільних фахівців.
• Інноваційні технології діяльності практичних психологів у адаптації постраждалих в АТО та їх

сімей. ^
• Сучасні засоби навчання, проекти, програми та рішення для галузі освіти.
• Умови прийому до навчальних закладів на 2016 рік та підготовку до ЗНО абітурієнтів.
• Науково-практичні конференції, презентації, семінари, круглі столи, майстер-класи.
• Конкурси для закладів ос и, підприємств, школярів і студентів. ^

УМОВИ ТА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ:
1. Вартість участі у форумі складається з вартості реєстраційного внеску, презентаційної 
площі, додаткового обладнання та послуг. У вартість участі також входить (крім заочної участі):

Найменування послу г та обладнання Вартіст ь, 
грн.

Реєстраційний внесок - розміщення інформації в каталозі українською та 
англійською мовами, розміщення інформації на сайті, виготовлення 3 беджів, 
запрошення на урочисту церемонію для 2 персон, диплом учасника, 2 екземпляри 
друкованого каталогу.

3960

Обладнана площа, 1 кв.м -  (стандартний стенд 6, 8, 9 кв.м) -  стінові панелі 100x250 
см, стіл, 3 стільці, розетка, світильник, подіум, кошик для сміття, килимове покриття, 
монтаж та демонтаж стенду, електроживлення, загальне освітлення, загальна охорона 
у неробочий час, прибирання у проходах, нанесення назви навчального закладу 
(підприємства) на фриз стенду стандартним однокольоровим шрифтом (до 20 
символів).

1550

Необладнана площа, 1 кв.м (мінімальна площа від 6 кв.м) -  загальне освітлення, 
загальна охорона у неробочий час, прибирання у проходах. 1200

Стенд за індивідуальним проектом (висота стенду від 2,5 до 3,5 м), 1 кв.м
(мінімальна площа від 6 кв.м) - вартість оренди обладнаної площі, проектування 
стенду, монтаж та демонтаж стенду, настилання килимового покриття, підведення 
електричного струму, електромонтажні роботи, забезпечення обладнанням/меблями 
згідно проектної документації, художнє оформлення стенду (для оформлення

2558
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використовується фонова затяжка панелей і нанесення логотипів із самоклеючої 
плівки), загальне освітлення, загальна охорона у неробочий час, прибирання у 
проходах.

-------- --

Робоче місце (2 кв.м) - стіл, 2 стільці, розетка, світильник, стінові панелі 100x250 см, 
нанесення назви навчального закладу/підприємства (до 20 символів) на фриз стенду, 
виготовлення 2-х беджів, розміщення інформації в каталозі та на сайт: форуму 
українською та англійською мовами, диплом учасника, друкований каталог, загальне 
освітлення, загальна охорона у неробочий час, прибирання у проходах. Мінімальна 
форма участі 2 кв.м пропонується Оргкомітетом тільки для загальноосвітніх 
шкіл, позашкільних та дошкільних закладів освіти, видавництв.

3980

Заочна участь (без надання площі) - розміщення інформації в каталозі та на сайті 
форуму українською та англійською мовами, виготовлення 1 беджа, диплом учасника, 
друкований каталог, розміщення рекламних буклетів на стенді Організатора або 
робота промоутера.

2200

Розміщення реклами в каталозі:
• чорно-біла реклама 1 сторінка А4 формату
• кольорова реклама 1 сторінка А4 формату
• кольорова реклама на обкладинці 2-га або 3-тя сторінка А4 формату

1500
2300
2800

Розміщення банеру на сайті форуму www.injiovosvita.com.ua протягом року 1300

2. ДОДАТКОВІ УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НА КОЛЕКТИВНОМУ СТЕНДІ
(департаментів/управлінь освіти, навчально-методичних центрів, закладів післядипломної освіти). 
Вартість реєстраційного внеску для одного учасника на колективному стенді складає 300 грн. У 
вартість входить: розміщення інформації в офіційному каталозі та на сайті форуму, участь у 
конкурсах, диплом учасника, електронний каталог на диску.

3. ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ, що замовляються Учасником, сплачуються 
додатково (Додаток № 1). Вартість додаткового обладнання, замовленого після 02.10.2015 р. і під 
час роботи форуму, збільшується на 30%.

4. ОФОРМЛЕННЯ У -гАСТІ.
• Для участі у форумі Учасник має надіслати Організатору не пізніше 02.10.2015 р. заповнену та 
скріплену печаткою і підписами ЗАЯВКУ.
• На підставі Заявки укладається Договір між Учасником та Організатором.

5. РОЗТАШУВАННЯ СТЕНДІВ.
• Організатор розташовує стенди, виходячи з розробленої схеми розміщення, у порядку 
надходження платежів, а також згідно з бажанням Учасника. Організатор залишає за собою право з 
технічних або організаційних причин змінити місцерозташування площі.
• Закріплення місця за Учасником здійснюється лише після підписання Договору двома 
сторонами або оплати участі у форумі.

6. ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ.
• Інформація в офіційний каталог подається українською та англійською мовами в електронному 
вигляді не пізніше 02.10.2015 р. У випадку несвоєчасного надання інформації, неналежного 
оформлення або невідповідного змісту Організатор залишає за собою право не розміщувати 
інформацію в каталозі.
• ВИМОГИ ДО ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ: повна назва навчального закладу (підприємства); 
поштова адреса; телефони (із вказаним кодом міста); факс; e-mail, http; текстова інформація про 
діяльність та здобутки, але не більше 500 знаків кожною мовою, не враховуючи контактних даних. 
Текстова інформація подасться в форматі *.doc (Microsoft Word) розмір шрифта - 12 (гарнітура 
Times New Roman), інтервал -  1,0; логотипи подаються окремим файлом з відповідною назвою 
закладу/підприємства в форматі *.аі, *,eps (Adobe Illustrator). Приклад оформлення інформації 
для розміщення в каталозі Форуму (Додаток № 2). для колективних стендів (Додаток № 3).
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7. ЗАХОДИ В МЕЖАХ ФОРУМУ.
Навчальний заклад/підприємство - учасник форуму може подати на розгляд Оргкомітету одну тему 
конференції, семінару, «круглого столу» (до 45 хв.) для внесення до програми роботи не пізніше
25.09.2015 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. В інформації необхідно 
вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, 
посада, але не більше 5 осіб); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4).

8. РОЗКЛАД РОБОТИ ФОРУМУ.
Ввезення обладнання та оформлення площі: 19.10.2015 р, з 12 години, здача під охорону
19.10.2015 р. о 20 годині. Замовник має забезпечити оформлення площі до відкриття форуму не 
пізніше 10:00 20.10.2015 р.
Робота форуму: 20-21.10.2015 р. з 10:00 до 18:00; 22.10.2015 р. з 10:00 до 16:00. Урочисте 
відкриття форуму: 20.10.2015 р. об 11:00.
Вивезення обладнання: 22.10.2015 р. з 16 години до 20 години. Демонтаж експозиції Замовник 
може здійснити тільки після офіційного закриття форуму з 16:00 22.10.2015 р.

З питань участі у форумі звертайтесь в ОРГКОМІТЕТ:
Компанія «Виставковий Світ»
вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна 
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07 
Тел.моб.:+38 067 656-51-89 
E-mail: expo@vsvit.com.ua
Http://www.innovosvita.com.ua .
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