
 
 

Вих. № 41-29/06/21 від 29.06.2021  

Начальнику 

Управління освіти Голосіївської районної в  

місті Києві державної адміністрації  

Полторак Г.  М. 

 

Щодо розміщення інформаційних матеріалів  

XIII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті 

 

Шановна Галино Миколаївно! 

 

6-8 жовтня 2021 року відбудуться Тринадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній 

освіті» 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»  

(лист МОН України № 1/11-8567 від 01.12.2020, лист НАПН України № 2-7/156 від 04.12.2020, лист 

ІМЗО № 221/10-2635 від 23.12.2020). 

Щорічно в виставці «Інноватика в сучасній освіті» беруть участь понад 500 закладів вищої, 

фахової передвищої та післядипломної освіти, наукових установ, навчально-методичних (науково-

методичних) центрів (кабінетів) професійної (професійно-технічної) освіти, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, органів 

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

професійного розвитку педагогічних працівників, виробників і постачальників сучасних засобів 

навчання, меблів, обладнання, проєктів, програм і комплексних рішень для впровадження в процес 

навчання та управління закладом освіти, асоціацій, видавництв. 

Роботу виставки супроводжуватимуть науково-практичні конференції, тематичні семінари, 

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

МОН України, НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», керівників закладів 

освіти, педагогів-практиків, представників закордонних закладів освіти й 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 і конкурси з тематичних номінацій із нагородженням 

золотими, срібними, бронзовими медалями, дипломами. 

 Просимо Вас на сайті Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної 

адміністрації http://golosiivruo.gov.ua/ розмістити логотип і анонс  виставки з метою інформування 

керівників закладів освіти, педагогів, учнів, майбутніх абітурієнтів і їх батьків. Відповідні матеріали 

додаються. 

Виставки працюватимуть 06-07.10.2021 р. - 10:00-18:00; 08.10.2021 р. - 10:00-14:00. Вхід 

безкоштовний. 

Щиро вдячні Вам за співпрацю! 

 

З повагою 

Директор Компанії «Виставковий Світ»     Світлана РУДЬКО 

 

 

Виконавець: Харитонова Леся (044) 498-42-07 

http://golosiivruo.gov.ua/

