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23-25 жовтня 2018 року у Київському Палаці дітей та

юнацтва відбулася Десята міжнародна виставка

«Інноватика в сучасній освіті».

Організатором виступила

компанія «Виставковий Світ»

за підтримки та участі

Міністерства освіти і науки

України та Національної

академії педагогічних наук

України.



В урочистому відкритті взяли участь та привітали

учасників і гостей виставки:

- Президент Національної академії педагогічних наук

України Василь Кремень;

- заступник голови Комітету Верховної ради України

з питань науки і освіти Іван Кириленко.



В заході взяли участь:

- більше 550 навчальних закладів, наукових установ,

методичних центрів, регіональних органів управління

освітою, асоціацій, видавництв та підприємств

з 25 регіонів України;

- а також заклади освіти та освітні агенції

Чехії, Словаччини, Польщі, Болгарії, США, Франції.



В секції «Інновації в методах і формах освітньої

діяльності» були представлені

презентації кафедри:

- «Автомобіле- і тракторобудування»

зав. каф. професор Самородов В.Б.;

- «Програмної інженерії та

інформаційних технологій управління»

зав. каф. професор Годлевський М.Д.

В секції «Інновації в змісті 

освіти» представлена 

презентація кафедри –

«Соціології та політології»

зав. каф. професор  Бурега В.В.



Представляли НТУ «ХПІ»

РУЩЕНКО Ігор Петрович, д.соц.н., професор кафедри соціології та 

політології;

КРАСНОКУТСЬКИЙ Володимир Миколайович, к.т.н., професор 

кафедри автомобіле- та тракторобудування;

ПАВЛІЙ Ніна Володимирівна, доцент кафедри автомобіле- та 

тракторобудування.



Презентації забезпечувались 

відповідними банерами, буклетами та 

коментарями співробітників 

університету 



За підсумками проведення Десятої міжнародної

виставки «Інноватика в сучасній освіті» НТУ «ХПІ»

нагороджений в номінації «Інновації в методах і формах

освітньої діяльності»:

- Золотою медаллю «Інноватика в сучасній освіті»;

- та отримав диплом у номінації «Упровадження

дуальної освіти - новий шлях і засіб для формування

та розвитку професійної компетентності майбутніх

фахівців».



В номінації «Інновації в підвищенні якості

освіти» НТУ «ХПІ» отримав почесне звання

«Лідер інновацій в освіті»



НТУ «ХПІ» також був удостоєний окремого диплома 

«За активну участь і презентацію інноваційних 

технологій навчання» 

та подяки, адресованої проректору з наукової роботи 

проф. Марченку А.П. «За активну роботу та підвищення 

якості освітнього процесу».

З чотирьох ЗВО 

м. Харкова, що 

отримали нагороди на 

виставці, тільки НТУ 

«ХПІ» отримав нагороди 

у двох номінаціях.



На думку учасників заходу, виставка «Інноватика в

сучасній освіті» набуває все більшої авторитетності та

масштабності, стає справжнім форумом, на якому

відбувається представлення, апробація та обговорення

освітніх, наукових та науково-технічних інновацій.

Це особливо важливо в умовах реформування

загальної та вищої освіти в Україні.



Дякую за увагу!


