
22-24 березня 2022 року відбудеться головна подія освітньої сфери 

України – Тринадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 

2022» й виставка освіти за кордоном «World Edu» в Київському Палаці 

Спорту (Спортивна площа, 1, м. Київ). 

Організовує та проводить виставку Компанія «Виставковий Світ» за 

інформаційної та методично-організаційної підтримки Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».   

В межах виставки проходитиме конкурс із тематичних номінацій із 

нагородженням переможців золотими, срібними й бронзовими медалями. 

Перелік тематичних номінацій: 

1. Міжнародне співробітництво як важлива складова інноваційного 

розвитку освіти і науки в Україні. 

2. Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього 

процесу. 

3. Сучасний заклад освіти – територія збереження та зміцнення здоров’я. 

4. Система роботи закладу освіти з виявлення і розвитку інтелектуально 

обдарованих дітей та молоді. 

5. STEM-проєкт: від ідеї до втілення.  

6. Створення і впровадження моделей сучасного уроку фізичної культури 

в фізкультурно-оздоровчу й спортивну діяльність закладів освіти. 

7. Сучасні форми, методи й прийоми підготовки здобувачів загальної 

середньої освіти до здійснення свідомого вибору майбутньої професії. 

8. Реалізація ефективних моделей підвищення якості професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

9. Сучасні методики формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату в закладі освіти. 

10. Проєктування моделей професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти. 

11. Упровадження сучасних технологій і методик формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти. 

12. Створення і використання комп’ютерно орієнтованих методичних 

систем, технологій дистанційного й змішаного навчання, цифрових освітніх 

ресурсів і засобів навчання.  

Вимоги до роботи. Робота подається в друкованому зшитому вигляді 

державною мовою, обсяг роботи – до 20 сторінок, а також додатки, які 

підшиваються до роботи. Розмір сторінки А4, розмір шрифту – 14  кегль 

(гарнітура Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,0. Перша сторінка 

роботи – це лист на участь у конкурсі (Додаток 1), в якому вказується назва 

номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси й повна назва 

Учасника, що подає матеріали. Роботи, подані на конкурс, не повертаються. 

Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Оргкомітет вмиставки 

розглядатиме лише роботи, оформлені відповідно до вимог і подані в 

зазначений термін. 

Учасники конкурсів подають до 15.02.2022 р. відповідний лист і роботу в 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області 

за адресою: вул. Київська, 46. 


