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Начальникам територi альних

вiддiлi в освiти департаменту

Керiвникам закладiв освiти

Про участь закладiв освiти MicTa

у Тринадцятiй мi>rснароднiй виставцi
<Сучаснi заклади освiти - 2022>>

Вiдповiдно до iнформацiйного листа Компанii <<Виставковий CBiT>
повiдомлясмо, що 22-24 березня 2022 року в Киiвському Палацi Спорту
(Спортивна площа, 1, м. КиТв) вiдбудеться Тринадцята мiжнародна виставка
кСучаснi заклади освiти - 2022>> за iнформацiйноi та методично-органiзацiйноi
пiдтримки MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, Нацiональноi академii
педагогiчних наук УкраТни, Щерх<авноТ науковоТ установи <Iнститут модернiзацiТ
змiсту освiти>.

З метою репрезентацii перспективного педагогiчного досвiду закладiв освiти
М. Запорiж>rся щодо упровадження iнновацiйних iнформачiйно-комунiкацiйних
технологiЙ, пiдвищення якостi освiти та ефективностi управлiння, використання
в ocBiTHboMy процесi здобуткiв науки, високих технологiй, комп'ютерних систем
i мультимедiйних розробок запрошу€мо заклади освiти MicTa взяти участь
у Тринадlцятiй мiя<народнiй виставцi <Сучаснi заклади освiти - 2022>.

F{адсиласмо Вам Програму проведення виставки, умови та BapTicTb дJIя
участi украТнських учасникiв (лолаток l),

Просимо заклади освiти, якi бажають взяти участь у виставцi, до 17 сiчня
2022 року надати попереднi заявки у друкованому та електронному виглядi за
поданою формою (додаток 2) до КУ <I_{eHTp професiйного розвитку педагогiчних

4},04 rOizN n,l .o,t_Tl /в?

Перший заступник
департаменту освiти

Ряlliсова Наталя 0982290В95

Юлiя ПоГРЕБНlIК



Додаток 1

до наказу ДОН ЗМР
J[q

Програма проведення виставки <Сучаснi заклади освiти-2022>>

22-24 березня 2022 року вiдбудеться головна подiя ocBiTHboi сфери УкраiЪи
Тринадцята мiжнародна виставка <<Сучаснi заклади освiти - 2022>>

в Киiвському Палацi Спорту (Спортивна пJIоща, l, м, Киiв).
Органiзовуе та проводить виставку Компанiя <<Виставковий CBiT> за

iнформацiйноi та методично-органiзацiйноi пiдтримки MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни, Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни, ,Щержавноi науковоi
установи <Iнститут модернiзацii змiсту освiти>.

Мiжнародна виставка <Сучаснi закJIади освiти>> за своiм фаховим i науковим
piBHeM, змiстовнiстю дiловоi програми з актуаJIьних питань державноi полiтики в
сферi освiти, чисельнiстю учасникiв ycix ланок освiти й кiлькiстю вiдвiдувачiв е
найбiльш рейтинговою та широкомасштабною в YKpaiHi.

Мета виставки - об'еднати учасникiв освiтнього процесу в пошуку
ефективних шляхiв пiдвищення якостi освiти, розвитку нацiональних i
мiжнародних ocBiTHix проектiв i програм, сприяти встановленню дiлових
KoHTaKTiB, збагаченню досвiдом, надати можливiсть презентувати iнновацiйнi
досягнення, напрацювання закладiв освiти i наукових установ, продемонструвати
педагогам i фахiвцям сучаснi засоби навчання, обладнання для предметних
кабiнетiв, проекти, програми й рiшення для вдосконаJIення освiтнього процесу.

Програмою виставок передбачено проведення науково-практичних
конференцiйо ceMiHapiB, круглих столiв, презентацiй, майстер-класiво
воркшопiво вiдкритих ypoKiBo педагогiчних коучингiв, дискусiйних панелей,
тренiнгiв за участю керiвникiв, провiдних фахiвцiв i науковцiв MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни, Нацiональноi академii педагогiчних наук Украiни, ШУ
<Iнститут модернiзацii змiсту освiти>>, практичних праuiвникiв галузi освiти та
представникiв закордонних закладiв освiти, мiжнародних представництв, а також
випускникiв, учнiв, батькiв i широкоi громадськостi.

Учасники виставки, якi бажають взяти участь у KoHKypci з номiнацiй,
надсилають до |7.02.2022 р. вiдповiдний лист i роботу на адресу: вул. IoaHHa
Павла l|,416, корпус Во оф. 1107, м. Киiво 0|042, УкраIна. Робота подасться в
друкованому зшитому виглядi державною мовою, обсяг роботи - до 20 cTopiHoK, а
також додатки, якi пiдшиваються до роботи. Розмiр сторiнки А4, розмiр шрифту -|4 кегль (гарнiтура Times New Roman), мiжрядковий iнтервал - 1,0. Перша
cTopiHKa роботи - це лист на участь у KoнKypci, в якому вказуеться н€вва номiнацii
вiдповiдно до iнформацiйного листа про конкурси й повна назва Учасник?, що
подас матерiали. Роботи, поданi на конкурс, не повертаються. Оцiнка якостi
конкурсних робiт не пiдлягас оскарженню. Оргкомiтет розглядатиме лише
роботи, оформленi вiдповiдно до вимог i поданi в зазначений TepMiH. Учасник
колективного стенду подас тiпьки одну роботу в однiй iз 12 тематичних
номiнацiй. KoHKypcHi роботи презентуються на стендi учасника виставки.



1.

Перелiк тематичних номiнацiй :

мiяснаролне спiвробiтництво як важлива складова iнновацiйного
розвитку освiти i науки в YKpaiHi.
Молернiзацiя iнформацiйно-ресурсного забезпечення освiтнього процесу.
Сучасний заклад освiти - територiя збереження та змiцнення здоровОя.
Система роботи закладу освiти з виявлення i розвитку iнтелекryально
обдарованих дiтей та молодi.
SТЕМ-про€кт: вiд iдеi до втiлення.

б. Створення i впровадження моделей сучасного уроку фiзичноi культури в
фiзкультурно-оздоровчу й спортивну лiяльнiсть закладiв освiти.
Сучаснi форми, методи й прийоми пiдготовки здобувачiв загальноТ
середньоТ освiти до здiЙснення свiдомого вибору маЙбутньоi професii.
Реалiзацiя ефективних моделей пiдвищецня якостi професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти.

9. Сучаснi методики формування сприятливого соцiально-психологiчного
клiмату в закладi освiти.

10. Просктування моделей професiйноi пiдготовки i пiдвищення квалiфiкачii
педагогiчних працiвникiв в умовах реформування системи освiти.

11. Упровадження сучасних технологiй i методик формування ключових
компетентностей здобувачiв освiти.

12. Створення i використання компОютерно орiснтованих методичних
систем, технологiй дистанцiйного й змiшаного навчання, цифрових
ocBiTHix pecypciB i засобiв навчання.

Нагородження переможцiв KoHKypciB вiдбудеться пiд час проведення
виставки в Киiвському Палацi Спорту: 22 березня 2022 року рейтингового
виставкового KoHкypcyi 23 березня 2022 року конкурсу з тематичних
номiнацiЙ. Iнформачiя про переможцiв буле розмiщена на офiцiйному сайтi
виставки www.vsosvita.com.ua в роздiлi кКОНКУРСИ), а також у
Всеукраiнському тижневику KOcBiTa>>.

Оргкомiтет запрошус до участi в конкурсах i заходах виставки заклади
вищоi, фаховоi передвищоi та пiслядипломноi освiти, HayKoBi установи, заклади
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, навчыIьно-методичнi (науково-
методичнi) чентри (кабiнети) професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, заклади
загальноi середньоi, дошкiльноi та позашкiльноТ освiти, органи управлiння
освiтою (обласнi, MicbKi, районнi, об'сднаних територiальних громад), центри
професiЙного розвитку педагогiчних працiвникiв, виробникiв i постачаJIьникiв
сучасних засобiв навчання, просктiв, програм i рiшень для сфери освiти, асоцiацii,
фонди, видавництва, мiжнаролнi установи й представництва.

умови Й вдртlсть учдстl для укрдiнських учдсникrв:

1. BapTicTb участi склада€ться з BapTocTi ре€страцiйного внеску, виставковоI
площi, додаткового обладнання та послуг. У BapTicTb участi також входить
(KpiM заочноi участi): проведення одного заходу (конференцii, ceMiHapy,
презентацii, майстер-класу до 50 хв.), участь у конкурсах виставки.

,,

3.
4,

7.



Найменування послуг i облалнання BapTicTb, грн.
реест,рttчiйний внесок - розмiщення iнформацiт в каталозi и на саитi
укратнськOю та англiйською мовами, виготовлення З-х беджiв, диплом
учасника, примiрник друкованого каталогу, запрошення на урочисту
церемонi{о для 2-х гJерсон.

5800

обладнана площа, 1 кв.м - (стандартний стенд 6,8,9 кв,йц .r1"*
панелi 100х250 см, ct-iJl, З сr,iлыii, розетка, свiтильtlик, подiум, кошик
для смiття, монтаж i демонтаж стенду, електроживлення, загальне
освiтлення, :]агальна охорона в неробочий час, прибирання в проходах,
нанесення на]ви Учасника на фрrз стенду стандартним
однокольоровим шрифтом (до 20 симво:tiв).

2450

Необладнана площа, 1 кв.м (мiнiмальна
освiтлення, загальна охорона в неробочий

площа вiд б кв.м) - загальне
час, прибирання в проходах. 1900

СтенД за iндивiДуirльниМ 
'poCKToM 

(висоr,а стендУ ви 2,5 до Зý фJ
кв.м (MiHiMiI]TbHa IIJIоrца вiд б кв.пл) - BapTicTb оренди об:rаднаноТ площi,
проск,Iуl]ilннrl стенду, монтаж i дсшлонт.аж стенду, пiдведення
електриLIного с,гр5пау, електромонr,ажнi роботи, забезпечення
обладнанНям/меблями згiдно з просктноIо документацiсю, художн€
оформлення стенду (фонова затяжка гlанелей i нанесення логотипiв iз
самоклеючоТ плiвки), :загаJIьне освi,глення, загальна охорона в
неробочий час, прибирання в проходах,

4250

Робоче мiсце (2 кв.м) - с,гiновi TlaHelli 100х250 см, с.гiл, Z сilrrьцl,
розе],ка, свiт,ильник, кошик для смir-t,я, нанесення назви Учасника на
фриз стенду стандартним однокольоровим шрифтом (ло 20 символiв),
виго,говлення 2-х беджiв, розмiщення iнформацiт в каталозi та на сайтi
украТнською та англiйською мовами, диплом Учасника, примiрник
друкованогО каталогу, загальне ocBiT:reHHrI, загальна охорона в
неробочий час, прибирання у прохолах, Мiнiм:tльн:t форма учасr.i 2
l(l}.M пропонус,гься Орr,комiтетом,l,iльl(и дJrrI з:tlсладiв зttгальноi
сер едн ь оТ, /Io lпкilr ь н оТ та l l озil lll lci.llbrl oi о свi,l,и.

6700

ЗаtlчнilуtI'tсTЬ(безнtlланняплorцi)-poзмiщенн@
та на сайтi украiнською ,га англiйською мовами, диплом Учасника,
примiрник друкованого каталоI'у, розмiщення рекламних буклетiв на
стендi Органiзатора або робота промоутера. Не вклtочас участь у
конкурсах.

4400

Розмiщеllня реклами в кат:lлtlзi:
чорно-бiла реклама 1 cTopiHKa А4 форма.гу
кольорова реклама 1 cTopiHKa А4 формату
кольорова реклама на обкrlадинцi 2-га або 3-тя cT.opiHKa А4 с|ормату

1900
3200
3950

Розмiщення банеру на сайтi виставки bttp:Zivsosvita.corrr.rrЫ
протягом року 1800

2. ДОДАТКОВI УМОВИ УЧАСТI ДЛЯ УЧАСНИКIВ НД КОЛЕКТИВНОМУ
стЕндI (департаментiв/управлiнь освiти, центрiв професiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв, закладiв пiслядипломноi освiти, навч€шьно-методичних
(науково-методичних) центрiв (кабiнетiв) професiЙноI (професiйно-технiчноi)
освiти). BapTicTb реестрацiйного внеску для одного Учасника на колективному
стендi складае 650 грн. У BapTicTb входить: розмiщення iнформацii в
електронному каталозi, який буле розмiщено на офiцiйному сайтi виставки
протягом РокУ, диплом Учасника, участь у KoHKypci з тематичних номiнацiй.
Учасник колективного стенду може замовити додатково друкований катаJIог



виставки (250 грн.).
3. ДоДАТкоВЕ оБЛАДнАнНя ТА ПосЛУги, що замовляються
Учасником, сплачуються додатково. BapTicTb додаткового обладнання,
ЗаМОВЛеНого пiсля 25.02.2022 р. i пiд час роботи виставки, збiльшуеться наЗОYо.
4. оФормлЕння учАстI.
о Щля участi необхiдно надiслати Органiзатору до 25.02.2022 р. заповнену й
скрiплену печаткою та пiдписами Заявку.
О На пiдставi Заявки укладасться Щоговiр мiж Учасником i Органiзатором.
5. розтАшувАннястЕндIв.
. ОРГанiзатор розташовуе стенди, виходячи з розробленоi схеми розмiщення, в
порядку надходження платежiв, а також згiдно з бажанням Учасника. Органiзатор
ЗаЛИШае За СОбОЮ право з технiчних або органiзацiйних причин змiнити
мiсцерозташування площi.
. ЗаКРiплення мiсця за Учасником здiйснюеться лише пiсля пiдписання
Щоговору двома сторонами або оплати участi.
6. прАвилА Й вимоги до подАння IнФормАцIi в оФIцlЙниЙ
кАтАлог.
О IНфОРмацiя в офiцiйний каталог подаеться украiнською та англiйською мовами
В еЛекТронному виглядi не пiзнiше 25.02.2022 р. У випадку несвоечасного
НаДаНня iнформацii, неныIежного оформлення або невiдповiдного змiсту,
ОРганiзатор Залишаезасобою право не розмiщувати iнформацiю в каталозi.
О ВИМоги До п9дання iнформацii: повна н€Iзва Учасника; поштова адреса;
ТеЛефони з кодом MicTa; e-mail, http; текстова iнформацiя про дiяльнiсть, але не
бiЛЬШе 500 знакiв кожною мовою, не враховуючи контактних даних. У
англiйському BapiaHTi назви вулиць, MicT подаються згiдно з транслiтерацiею
УКРаiНського алфавiту латиницею. Текстова iнформацiя подасться в форматi*.doc (Microsoft Word) розмiр шрифта - 12 (гарнiтура Times New Roman), iнтервал
- 1,0; Логотипи подаються окремим файлом iз вiдповiдною назвою Учасника в

форматi *.ai, *..ps (Adobe Illustrator). Приклад оформлення iнформацiТ для
розмiщення в каталозi виставки (Додqток Nb 2)l для колективних стендiв
(Додаток NЬ 3).
о Щодаткова текстова iнформацiя для розмiщення в офiцiйному каталозi
оплачусться окремо (лив, Щодаток ЛЬ 1).

7. ЗАХОЩИ. Учасник виставки може подати на розглял Оргкомiтету одну тегuу
КОНфереНцii, ceMiHapy, круглого столу, презентацiI, майстер-класу, воркшопу,
вiдкритого уроку, педагогiчного коучингу, дискусiйноi панелi до 50 хв. для
внесення до програми роботи не пiзнiше 17,02,2022 р. (До4аток NЬ 4). Пiсля
ВКаЗаНОГО TepMiHy пропозицiТ не розглядаються. Пiсля проведення заходiв
доповiдачам видаеться вiдповiдний Сертифiкат.

8. КОНКУРСИ. Щля учасникiв виставки вiдбулуться: рейтинговий виставковий
конкУрс iз нагородженням Гран-Прi, конкурс з тематичних номiнацiй iз
наГородЖенням золотими, срiбними й бронзовими медаJIями. KoHKypcHi роботи
надсилаються до 17.02.2022 р. З умовами участi й вимогами до конкурсних робiт
можна ознайомитися в iнформацiйному лиотi про конкурси.



9. розклАд роБоти.
Ввезення обладнання та оформлення площi: 21.03 .2022tJвезення обладнання та оформлення площi: 21.03.2022 р. iз 15 години, здача пiд
охоронУ 2].0З.2022 р. о 20 годинi. Замовник мас забезпечити оформлення площi
до вiдкриття виставки не пiзнiше l0:00 22,0З.2022р.
Робота виставки 22-2З.Oз.2022 р. iз l0:00 до 1 В:00; 24.оЗ.2О22 р. iз 10:00 до 14:00.
Вивезенгrя обладнання: 24.0З,2022 р. iз 14 години до 18 години. !емонтаж
експозицii Замовник мояtе здiйснити тiльки пiсля закриття виставки з .l4:00

24.03,2022 р.

Виставка вiдбудеТься З обов'язкОвим дотРиманняМ рекомендацiй МОЗ УкраТни
ц]одо органiзацiТ протиепiдемiчних заходiв на перiод дii карантину в зв'язку з
поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID- 1 9).

iз



.Щодаток 2

до наказу ДОН ЗМР
J\ъ

Бланк закладу освiти/пiдприемства

Заклад освiти (пiдприемство)

участi в KoнKypci з номiнацii <

Керiвник закладу освiти

Лист на участь

у KoнKypci з тематичних номiнацiй

Оргкомiтету

XIII VIiжнародноТ виставки

<Сучаснi заклади освiти - 2022>>

направляе матерiали для

> (назва номiнацii).

(Власне iм'я та прiзвище)
(пiдпис)


