
«Сучасні заклади 

освіти - 2 0 1 2 »
1-3 березня 2012 року у виставковому центрі «КиївЕксттоПлаза» від

булася Третя Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -  2012«, яка 
за своїм науковим і фаховим рівнем, розглянутими проблемами пріори
тетного розвитку освіти, уже отримала суспільне визнання І є найбільш 
широкомасштабною та рейтинговою освітянською виставкою. Виставка 
презентувала громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам 
державної влади і управління в широкому спектрі досягнення національ
ної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових колективів, 
досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної співпраці 
закладів освіти, роботи навчальних закладів з соціальними партнерами.

Було представлено 765 провідних навчальних закладів, центрів, під
приємств. асоціацій, видавництв з 27 регіонів України, а також учасників 
з Росії, Чехії, Естонії, Швейцарії, Словаччини. Польщі, США, зокрема, 118 
університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, національних 
та науково методичних центрів, міжнародних установ; 480 закладів 
післядилломної освіти, шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних та позашкіль 
них освітніх закладів, 27 регіональних органів управління освітою; 
106 навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, асо 
ціацій, училищ; 34 організації, які співпрацюють із закладами освіти, 
видавництва, засоби масової Інформації Традиційно у роботі виставки 
брали участь й аграрні вищі навчальні заклади І-ІУ рівнів акредитації: 
Луганський НАУ, Таврійський ДАТУ. Львівський НАУ, Вінницький НАУ. 
Миколаївський ДАУ, Рівненський ДАК. Іллінецький ДАК, Глухівський 
коледж Сумського НАУ, Таращанський агротехнічний коледж. Хороль 
ський агропромисловий коледж Полтавської ДАА, Мирогощанський 
аграрний коледж. На 137 науково-практичних конференціях, семіна 
рах, «круглих столах», майстер-класах презентаціях відбувалися об
говорення нйгальт'і проблем подальшого удосконалення процесу 
навчити і виховання. ,'ро*идж *иня інформаційних технологій і пе- 
щшап ним номцм, обмін досвідом практичної роботи та здобутка
ми к р а щ и х  навчальних закладів. На високому рівні провели семінари 
Миколаївський ДАУ (тема «Інтеграція аграрної освіти, науки та вироб
ництва»), Львівський НАУ (тема «Діяльність Львівського НАУ щодо під 
вищення якості підготовки фахівців»). Вінницький НАУ (Електронна 
система управління навчанням (бібліотечна система «Софія», АСУ «Де 
канат», система тестування \Л/ЕВ майстер, Тезаурус, наукова спільнота 
ВНАУ, електронна книга «Корифей»), Іллінецький ДАК (Впровадження 

досвіду міжнародної співпраці в навчально-виховний процес аграрних 
закладів освіти), Рівненський ДАК (Використання в навчальному про
цесі сучасних електронних засобів навчання та інформаційних ресурсів 
з метою підвищення якості підготовки фахівців). Луганський НАУ предста 
вив майстер-клас, на якому студенти біолого-технологічного факультету 

поділилися своїми вміннями та навичками щодо технології отримання ма
точного молочка та розповіли про особливості його використання в побуті. 

У рамках виставки проводилися такі конкурси: рейтинговий виставковий, 
з тематичних номінацій виставки. Всеукраїнський конкурс «Успішний проект 

- 2011», «Парк педагогічної майстерності», «Кращий виставковий стенд -  2012». 
За результатами проведення виставки у рейтинговому виставковому 

конкурсі кришталевими стелами і дипломами було нагороджено:
• гран-прі «Лідер вищої освіти України» -  Миколаївський ДАУ;
• престижними нагородами «Лідер наукової діяльності» - Луганський НАУ. 

Львівський НАУ, Таврійський ДАТУ
У конкурсі за тематичними номінаціями нагороджені;
• золотими медалями - Вінницький НАУ, Рівненський ДАК, Іллінецький ДАК, 

Глухівський коледж Сумського НАУ, Таращанський агротехнічний коледж. Хороль 
ський агропромисловий коледж Полтавської ДАА;

■ срібними медалями - Миколаївський ДАУ, Мирогощанський аграрний коледж. 
Щиро вітаємо переможців з відзнаками!
Цей захід був цікавим як для широкої громадськості, працівників освіти, науков

ців, так і для майбутніх студентів - абітурієнтів 2012 року.

ОЛЕНА І ГНАТЕНКО, 
завідувачка відділу 

Навчально-методичного центру


