
 
 

Вих. № 17-13/05/19 від 13.05.2019  

Начальнику   

Управління освіти Миколаївської  

міської ради 

Личко Г. В. 

 

«Про розміщення інформаційних матеріалів  

виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

 

Шановна Ганно Володимирівно! 

 

 22-24 жовтня 2019 року відбудуться Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній 

освіті» та Десята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» в Київському Палаці дітей та 

юнацтва (вул. І. Мазепи, 13).  

Організовує та проводить виставку Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України (лист МОН 

України № 1/9-724 від 27.11.2018, лист НАПН України № 2-7/234 від 02.11.2018). 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. 

Щорічно у виставці «Інноватика в сучасній освіті» беруть участь понад 500 представників із 

25 регіонів України, Чехії, Словаччини, Польщі, Болгарії, США, Франції, Канади: заклади вищої, 

фахової передвищої та післядипломної освіти, наукові установи, міжнародні представництва, освітні 

агенції, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичні (науково-

методичні) центри (кабінети), заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, 

органи управління освітою (обласні, міські, районні, об’єднаних територіальних громад), виробники 

та постачальники сучасних засобів навчання, проектів, програм і рішень для сфери освіти. 

Роботу виставки супроводжують науково-практичні конференції, тематичні семінари, 

воркшопи, презентації, майстер-класи, тренінги за участю керівників, провідних фахівців і науковців 

МОН України, НАПН України, керівників закладів освіти, педагогів-практиків, представників 

закордонних закладів освіти та міжнародних представництв, виробників і постачальників 

навчального обладнання, а також випускників, учнів, батьків і широкої громадськості. 

 Для учасників виставки проводяться конкурс «Лідер інновацій в освіті» з нагородженням 

переможців Почесною нагородою, дипломом та конкурси з тематичних номінацій із нагородженням 

золотими, срібними, бронзовими медалями, дипломами. 

 Просимо Вас на сайті Управління освіти Миколаївської міської ради 

http://osvita.mkrada.gov.ua/ розмістити анонс і банер виставки з метою інформування та участі 

керівників закладів освіти, відділів освіти, методичних центрів, педагогів, учнів, майбутніх 

абітурієнтів, студентів і їх батьків. Відповідні матеріали додаються. 

Щиро вдячні Вам за співпрацю! 

 

Із повагою, 

Директор Компанії «Виставковий Світ»     С. В. Рудько 

 

 

Виконавець: Харитонова Л.В. 

(044) 498-42-07 
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