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Іnternational exhibition “World Edu”

Ó÷àñíèêàì ³ îðãàí³çàòîðàì 
Äâàíàäöÿòî¿ ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè 

“²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é îñâ³ò³”

Â³òàþ âàñ ç íàãîäè â³äêðèòòÿ Äâàíàäöÿòî¿ ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè “²ííîâàòèêà
â ñó÷àñí³é îñâ³ò³”, ÿêà öüîãîð³÷ ïðîõîäèòèìå â îíëàéí ôîðìàò³.

Çà ðîêè ³ñíóâàííÿ Ì³æíàðîäíèé Îñâ³òí³é Ôîðóì ñòàâ åôåêòèâíèì
ìàéäàí÷èêîì äëÿ ïðåçåíòàö³¿ ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ ïðàêòèê, îáãîâîðåííÿ êëþ÷îâèõ
ïèòàíü ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè, à òàêîæ íàëàãîäæåííÿ ò³ñíî¿
ñï³âïðàö³ ç çàêîðäîííèìè ïàðòíåðàìè.

Óïåâíåíèé, ùî é öüîãîð³÷íà ïðîôåñ³éíà äèñêóñ³ÿ íàäàñòü íîâèé ³ìïóëüñ
âèð³øåííþ ïèòàíü, ÿê³ ïîñòàâèëî ïåðåä íàìè ñüîãîäåííÿ. 

Îäèí ç îñâ³òí³õ âèêëèê³â, ùî äîëàþòü ïåäàãîãè, – îðãàí³çàö³ÿ ÿê³ñíîãî
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ âèìóøåíîãî êàðàíòèíó. Ñàìå òîìó
ïð³îðèòåòíèìè òåìàìè âèñòàâêè º: òðàíñôîðìàö³ÿ îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó â óìîâàõ
ïîøèðåííÿ COVID-19, ïðîáëåìè é ïåðñïåêòèâè äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè, ñòâîðåííÿ
ºäèíîãî îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ îñâ³òíüî¿
òðàºêòîð³¿ â óìîâàõ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.

Ó ñâîºìó ïîñòóï³ íà çì³öíåííÿ ñèñòåìè îñâ³òè ³ íàóêè Ì³í³ñòåðñòâîì
çðîáëåíî êðîêè, ùî äàäóòü ïîøòîâõ äëÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó çàêëàä³â îñâ³òè:
çàòâåðäæåíî Äåðæàâíèé ñòàíäàðò áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ÿêèé ñòâîðþº óìîâè
äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðåôîðìè “Íîâà óêðà¿íñüêà øêîëà” ó 5-9 êëàñàõ, óõâàëåíî
Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íî¿ îñâ³òè (STEM-îñâ³òè), äàíî
ñòàðò óòâîðåííþ öåíòð³â ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â,
òðèâàº ðîáîòà íàä ñòðàòåã³ÿìè ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà âèùî¿ îñâ³òè,
ðîçðîáëÿºòüñÿ íèçêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â ç ïèòàíü äîøê³ëüíî¿,
ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ.

Òîìó, áåçïåðå÷íî, äëÿ îñâ³òÿíñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ àêòóàëüíèìè áóäóòü
ïðåçåíòîâàí³ íà âèñòàâö³ äîñÿãíåííÿ ç óïðîâàäæåííÿ ³äåé Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
øêîëè òà STEM-îñâ³òè, ñòâîðåííÿ àâòîðñüêèõ øê³ë. Êîðèñíèì ñòàíå óí³êàëüíèé
äîñâ³ä ñîö³àë³çàö³¿ ³ ðîçâèòêó ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè. 

Òðàäèö³éíî Ì³æíàðîäíèé Îñâ³òí³é Ôîðóì çáèðàº äåñÿòêè òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â òà
â³äâ³äóâà÷³â. Áàæàþ ³ öüîãîð³÷íèì ó÷àñíèêàì çíàéòè ñï³ëüí³ òåìè äëÿ
êîíñòðóêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ ó â³ðòóàëüíîìó ïðîñòîð³. 

Ïë³äíî¿ ðîáîòè!

Ç ïîâàãîþ 
ò. â. î. Ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ñåðã³é ØÊÀÐËÅÒ

Øàíîâí³ êîëåãè!
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Õ²² Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ 
“²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é îñâ³ò³”

Â³òàþ Âàñ ³ç ïðîâåäåííÿì Õ²² Ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè “²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é
îñâ³ò³”! 

Ïåðøå, ùî õî÷ó â³äçíà÷èòè, – âèñòàâêîâà ä³ÿëüí³ñòü îñâ³òÿí òðèâàº, íå
äèâëÿ÷èñü íà îáñòàâèíè ïàíäåì³¿ ³ êàðàíòèíó. Öå îçíà÷àº íàøó çäàòí³ñòü äî
îá’ºäíàííÿ çóñèëü ³ çãóðòóâàííÿ, ãîòîâí³ñòü óñ³õ ëàíîê îñâ³òè, ñâ³äîìèõ ñâîº¿ ì³ñ³¿
ó ñóñï³ëüñòâ³, íàâ÷àòè, âèõîâóâàòè é ðîçâèâàòè îñîáèñò³ñòü, çàñòîñîâóþ÷è
íàïðàöþâàííÿ îñâ³òí³õ íàóê ³ ïîøèðþþ÷è ³ííîâàö³¿.  

Äðóãå. Ïåäàãîãè-íàóêîâö³ ³ ïðàêòèêè çà ñêëàäíèõ óìîâ çìîãëè íàëàãîäèòè
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ó÷íÿìè, áàòüêàìè é ãðîìàäñüê³ñòþ.
Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ïåðåíåñåíèé îñü óæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ó â³ðòóàëü-
íèé ïðîñò³ð, äîâ³â, ùî óêðà¿íñüêà ïåäàãîã³÷íà ³ ïñèõîëîã³÷íà íàóêè â óñ³õ 
ñâî¿õ ãàëóçÿõ ³ àñïåêòàõ ñïðîìîæí³ â³äïîâ³äàòè íà îá’ºêòèâí³ âèêëèêè ³ çàïèòè
ñóñï³ëüñòâà. 

Òðåòº. Ô³ëîñîô³ÿ ëþäèíîöåíòðèçìó, ùî ëåæèòü â îñíîâ³ ðåôîðìóâàííÿ
îñâ³òíüî¿ ñôåðè âæå ïîíàä äâà äåñÿòèð³÷÷ÿ, ñïîíóêàº äî ôîðìóâàííÿ íîâîãî òèïó
ñâ³òîãëÿäó, íîâîãî ðîçóì³ííÿ ëþäèíè ³ ¿¿ ïîòðåá. Íèí³ ñàìà ëþäèíà ñïðîìîæíà
âèçíà÷àòè äóõîâíî-êóëüòóðíèé îáðàç ñâ³òó, ÿêèé òâîðèòü, ñïèðàþ÷èñü íà íàóêîâ³
äîñÿãíåííÿ.

Íèí³øíÿ âèñòàâêà äåìîíñòðóº íàéíîâ³ø³ îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿, çîð³ºíòîâàí³ íà
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ çàñîáàìè äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè, íà ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó â
óìîâàõ ñòðåñîãåííèõ îáñòàâèí, íà ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî â³ðòóàëüíîãî
³íôîðìàö³éíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà çà äîïîìîãîþ ìóëüòèìîäàëüíèõ çàñîá³â,
ùî ïîºäíóþòü òåêñòîâèé òà ñëîâåñíèé ñêëàäíèêè, â³çóàëüíèé òà ìóçèêàëüíèé,
ðóõîâèé òà ³íòåðàêòèâíèé êîìïîíåíòè. ² âñ³õ ¿õ íàïîâíåíî ñìèñëîì çáåðåæåííÿ
ëþäñüêîãî â ëþäèí³, ¿¿ ãóìàí³ñòè÷íî-îïòèì³ñòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó.

Øàíîâí³ äðóç³! Çè÷ó Âàì óñï³õ³â ó ðîçáóäîâ³ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè, ïë³äíèõ
òâîð÷èõ çàäóì³â òà ¿õ âò³ëåííÿ ó æèòòÿ! Çäîðîâ’ÿ Âàì, íàòõíåííÿ ³ íîâèõ
äîñÿãíåíü!

Ç ïîâàãîþ 
ïðåçèäåíò ÍÀÏÍ Óêðà¿íè,
àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ ÍÀÏÍ Óêðà¿íè,
ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè (2000-2005 ðð.)

Âàñèëü Êðåìåíü

Øàíîâí³ ó÷àñíèêè, îðãàí³çàòîðè é ãîñò³ âèñòàâêè!
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Ó÷àñíèêàì Äâàíàäöÿòî¿ ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè 
“²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é îñâ³ò³”

Ì³æíàðîäíà âèñòàâêà “²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é îñâ³ò³” óäâàíàäöÿòå ðîçïî÷èíàº
ñâîþ ðîáîòó ³ ñòàº ïëàòôîðìîþ äëÿ ïë³äíèõ äèñêóñ³é òà êîíñòðóêòèâíèõ ³äåé,
äåìîíñòðàö³¿ äîñâ³äó òà äîñÿãíåíü. 

Ñüîãîäí³ ñóñï³ëüñòâî ïîêëàäàº âåëèê³ íàä³¿ íà âïðîâàäæåííÿ ðåôîðìè “Íîâà
óêðà¿íñüêà øêîëà”, óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó é ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ
ï³äðó÷íèê³â íîâîãî ïîêîë³ííÿ, çîêðåìà é åëåêòðîííèõ, òà çàáåçïå÷åííÿ
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ñó÷àñíîþ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ.

Ðåàë³çóþ÷è äåðæàâíó ïîë³òèêó â ãàëóç³ îñâ³òè, ²íñòèòóò ìîäåðí³çàö³¿ çì³ñòó
îñâ³òè çîñåðåäæóº ñâî¿ çóñèëëÿ íà ÿê³ñí³é åêñïåðòèç³ ñó÷àñíèõ äèäàêòè÷íèõ
çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ øê³ëüíîãî îáëàäíàííÿ, îðãàí³çàö³¿ âèäàííÿ íàâ÷àëüíî¿
ë³òåðàòóðè, çàñòîñóâàíí³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é â îñâ³òíüîìó
ïðîöåñ³, ïîøóêó ³ ïîïóëÿðèçàö³¿ íàéêðàùèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàêòèê òà
³ííîâàö³éíèõ ð³øåíü ðîçâèòêó çàêëàä³â îñâ³òè. 

Ö³ àêòóàëüí³ äëÿ îñâ³òÿíñüêî¿ ãðîìàäè ïèòàííÿ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ 
ó çàõîäàõ Äâàíàäöÿòî¿ ì³æíàðîäíî¿ âèñòàâêè “²ííîâàòèêà â ñó÷àñí³é îñâ³ò³”. 

Óïåâíåíèé, ùî êîæíèé, õòî äîëó÷èòüñÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ äèñêóñ³¿ ï³ä ÷àñ
îíëàéí êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, êðóãëèõ ñòîë³â, ìàéñòåð-êëàñ³â, ñòàíå
ïðîâ³äíèêîì áåçïåðåðâíîãî é áàãàòîãðàííîãî ïðîöåñó ìîäåðí³çàö³¿ òà
óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó îñâ³òè. 

Áàæàþ âñ³ì ïë³äíî¿ ïðàö³, íîâèõ çâåðøåíü íà òåðåíàõ îñâ³òè ³ íàóêè, ðåàë³çàö³¿
âñ³õ æèòòºâèõ çàäóì³â!

Ç ïîâàãîþ
â.î. äèðåêòîðà 
Äåðæàâíî¿ íàóêîâî¿ óñòàíîâè 
“²íñòèòóò ìîäåðí³çàö³¿ çì³ñòó îñâ³òè” ªâãåí ÁÀÆÅÍÊÎÂ

Øàíîâí³ êîëåãè!
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ПРОГРАМА

12 жовтня 2020 року

Науково�практична конференція “Авторська школа XXI століття: третя хвиля відродження в незалежній Україні”.
Мета конференції: згуртувати й підтримати українських і закордонних фахівців з метою формування професійної
мережевої спільноти для обговорення актуальних проблем дослідження, вивчення та впровадження Авторських
шкіл як прогресивних закладів освіти в Україні й за кордоном, обміну досвідом і науковими розробками; надати
можливість, використовуючи сучасні інформаційно#комунікаційні технології, презентувати свої наробки й
новаторські ідеї, які можуть привернути увагу широкого кола освітян і стати предметом дискусії; сприяти
розвитку педагогічної науки й практики в Україні й за її межами; розробити спільні дії управлінців, науковців 
і практиків щодо забезпечення функціонування “авторських шкіл” на базі закладів освіти України й реалізації
теоретико#методологічних засад моделювання їх розвитку; сприяти формуванню практичних зв'язків між
закладами освіти й науковими установами.
Перша дискусійна платформа “Законодавча база та нормативне регулювання діяльності Авторських шкіл як
прогресивних закладів освіти”.
Модератор: Завалевський Юрій Іванович, д.пед.н., професор, перший заступник директора ДНУ “Інститут
модернізації змісту освіти”, науковий керівник проєкту.
Тема: “Інноваційні процеси в освіті як умова просування освітньої реформи в Україні”.
Доповідач: Шкарлет Сергій Миколайович, д.е.н., професор, т.в.о. Міністра освіти і науки України.
Тема: “Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” як провайдер державної освітньої
політики”.
Доповідач: Баженков Євген Володимирович, в.о. директора ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”.
Тема: “Якість освіти дорівнює якості освітньої реформи”.
Доповідач: Гурак Руслан Васильович, к.ю.н., голова Державної служби якості освіти України. 
Тема: “Педагогічний колектив Авторської школи у вимірі освітньої реформи”.
Доповідач: Завалевський Юрій Іванович, д.пед.н., професор, перший заступник директора ДНУ “Інститут
модернізації змісту освіти”, науковий керівник проєкту.
Тема: “Положення про авторську школу: регулятивний документ розвитку інноваційних процесів у закладі освіти”.
Доповідач: Кириленко Світлана Володимирівна, доктор філософії, к.пед.н., начальник відділу інноваційної діяльності
та дослідно#експериментальної роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, науковий консультант проєкту.
Тема: “Організаційно*педагогічні умови авторської школи як інноваційного закладу загальної середньої освіти”.
Доповідач: Руда Рита Миколаївна, директор комунального закладу освіти “Навчально#виховний комплекс № 12
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” Дніпровської міської ради.
Тема: “Авторська школа як спосіб модернізації освітньої галузі”.
Доповідач: Кияновський Артем Олександрович, к.пед.н., доцент, заслужений працівник освіти України, директор
навчально#виховного комплексу “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради. 
Тема: “Рівень сформованості партнерської кооперації як один із критеріїв якості освітньої діяльності закладу”.
Доповідач: Малішевська Алла Петрівна, відмінник освіти України, директор НВК “Потенціал”, м. Київ.
Тема: “Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в авторській школі”.
Доповідач: Макарчук Зоя Володимирівна, відмінник освіти України, директор Рівненської гуманітарної гімназії
Рівненської міської ради.
Друга дискусійна платформа “Реформаторські ідеї сучасності: Нова українська школа в просторі розвитку
педагогічного новаторства (від історії питання до сучасності)”.
Модератор: Матвєєва Ганна Дмитрівна, к.пед.н., директор Миколаївської спеціалізованої школи І#III ступенів
мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня “Академія дитячої
творчості” Миколаївської міської ради Миколаївської області, Голова правління Громадської організації
“Всеукраїнська асоціація Авторська школа в Україні”.
Тема: “Генезис становлення авторських шкіл в Україні – Школа, вікнами до “Сонця дитини”.
Доповідач: Матвєєва Ганна Дмитрівна, к.пед.н., директор Миколаївської спеціалізованої школи І#III ступенів
мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня “Академія дитячої
творчості” Миколаївської міської ради Миколаївської області, Голова правління Громадської організації
“Всеукраїнська асоціація Авторська школа в Україні”.
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Тема: “Авторська школа” в системі позашкільної освіти як можливість реалізації ідеї новаторства”.
Доповідач: Мосякова Ірина Юліївна, к.пед.н., заслужений працівник освіти України, директор Центру творчості
дітей та юнацтва “Шевченківець” м. Києва.
Тема: “Модель авторської школи художньої кераміки”.
Доповідач: Овсієнко Яніна Миколаївна, директор комунального закладу “Малобілозерська спеціалізована
естетична школа#інтернат ІІ#ІІІ ступенів “Дивосвіт” Запорізької обласної ради.
Тема: “Школа зростання успішної особистості: орієнтація на майбутнє”.
Доповідач: Ткачук Ірина Олександрівна, к.філос.н., відмінник освіти України, директор Броварського навчально#
виховного об'єднання Броварської міської ради Київської області.
Тема: “Пілотування Нової української школи в авторському закладі освіти: особливості й відмінності”.
Доповідач: Топчій Ірина Вікторівна, к.пед.н., відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України,
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Черкаського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників. 
Тема: “Авторське моделювання освітньої системи діяльності Ленковецької школи життєзнавства та соціального
успіху”.
Доповідач: Безкоровайна Галина Григорівна, директор Ленковецької загальноосвітньої школи І#ІІІ ступенів
Ленковецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області, автор педагогічної ідеї “Школа
життєзнавства та соціального успіху”.
Тема: “Авторська сучасна школа – платформа інновацій, прогресивних освітніх технологій, новітніх пошуків 
у професійній діяльності вчителя”.
Доповідач: Руса Тетяна Василівна, директор Пасічнянського навчально#виховного комплексу “Загальноосвітня
школа І#ІІІ ступенів – технологічний ліцей” Старосинявського району Хмельницької області, автор педагогічної ідеї
“Школа козацької педагогіки”.
Тема: “Реформаторські ідеї педагогічної системи М. П. Гузика”.
Доповідачі: Гузик Надія Валентинівна, директор Авторської школи М.П. Гузика, учитель вищої  категорії та
учитель#методист; Гузик Микола Петрович, народний вчитель України, член#кореспондент НАПН України,
заступник директора Авторської школи М. П. Гузика.
Тема: “Вільний вибір освітньої діяльності учня з акцентом на створення індивідуальної освітньої траєкторії”.
Доповідач: Фірсов В'ячеслав Семенович, директор комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа
№ 58” Дніпровської міської ради.
Тема: “Від особистісного бачення та педагогічної відповідальності до Школи громадянського вчинку”.
Доповідач: Даниш Людмила Йосипівна, заслужений працівник освіти України, директор Корецького навчально#
виховного комплексу “Школа І#ІІ ступенів – Ліцей”.
Тема: “Інноваційний поступ гімназії: від авторської моделі школи сприяння здоров'ю – до лідера сучасної освіти
“Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення”.
Доповідач: Мельник Світлана Василівна, заслужений працівник освіти України, директор Одеського навчально#
виховного комплексу “Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови”
Одеської міської ради Одеської області.
Тема: “Творчість, самореалізація та профорієнтація вихованців інноваційного авторського дитячого будинку”.
Доповідач: Петрова Світлана Миколаївна, директор Одеського комунального навчального закладу “Дитячий
будинок “Перлинка” Одеської міської ради Одеської області.
Тема: “Нові можливості особистісного розвитку успішного випускника сучасного закладу освіти”.
Доповідач: Сушко Світлана Миколаївна, директор Боярського академічного ліцею “Гармонія” Києво#
Святошинської районної ради Київської області.
Тема: “Школа екологічної культури  як актуальний вектор розвитку сучасного закладу освіти”.
Доповідач: Кобиш Алла Анатоліївна, директор Нововолинської ЗОШ № 2 Нововолинської міської ради Волинської
області.
Третя дискусійна платформа “Теорія і методологія в моделюванні авторського закладу освіти”.
Модератор: Мариновська Оксана Яківна, д.пед.н., професор, завідувачка кафедри менеджменту та освітніх
інновацій Івано#Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, науковий керівник проєкту.
Тема: “Авторська школа як феномен інноваційної освітньої практики”.
Доповідач: Мариновська Оксана Яківна, д.пед.н., професор, завідувачка кафедри менеджменту та освітніх
інновацій Івано#Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, науковий керівник проєкту.
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Тема: “Тьюторський супровід особистісного зростання учнівської молоді: методологічні концепти”.
Доповідач: Москальова Людмила Юріївна, д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
Тема: “Професійна компетентність учителя*акмеолога як чинник забезпечення якості освіти”.
Доповідач: Сазоненко Ганна Стефанівна, к.пед.н., народний вчитель України, лауреат Державної премії в галузі
освіти, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тема: “Роль педагога*інноватора в реалізації ідей громадянської освіти й виховання на платформі авторської
школи”.
Доповідач: Корінна Людмила Віталіївна, к.пед.н., заслужений працівник освіти України, директор комунального
закладу “Житомирський обласний ліцей#інтернат” для обдарованих дітей Житомирської обласної ради, доцент
кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Тема: “Створення толерантного освітнього простору на основі проблемно*діалогічної організації педагогічної
діяльності вчителя”.
Доповідач: Орловська Надія Михайлівна, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх технологій
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, експерт проєкту “Моделювання та
розвиток авторської школи в Україні”, автор педагогічної ідеї “Модель школи толерантності”, ідеї моделі
“Особистісно орієнтована система громадянського виховання гімназистів”.
Тема: “Розвиток інноваційної культури вчителів і учнів як реалізація педагогічної ідеї авторської Школи
Лінгвістики та Духовності”.
Доповідач: Антоненко Валентина Сергіївна, заслужений працівник освіти України, директор Ірпінської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І#ІІІ ступенів № 1 з вивченням іноземних мов (школи лінгвістики) імені
Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області.
Тема: “Теоретико*методологічний компонент моделі освітнього закладу Маріїнська гімназія ДоброТи в умовах
сталого розвитку”.
Доповідач: Щербина Валентина Анатоліївна, заступник директора з навчально#виховної роботи комунального
закладу освіти “Навчально#виховний комплекс № 33 “Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня” Дніпровської міської ради.
Тема: “Управлінські інноваційні педагогічні технології в становленні авторської педагогічної моделі “Школа
успіху Світлани Бєлухи”.
Доповідачі: Бєлуха Світлана Василівна, директор Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської
ради Луганської області, спеціаліст вищої категорії, учитель#методист, Народний учитель, заслужений учитель
України, Почесний громадянин міста Лисичанська, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; Задирака
Олена Віталіївна, заступник директора Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради
Луганської області; Щеглакова Вікторія Вікторівна, заступник директора Лисичанської багатопрофільної гімназії
Лисичанської міської ради Луганської області.
Тема: “Методологічні засади, підходи, принципи, критерії авторської моделі “Громадсько*активна екошкола”.
Доповідач: Милян Любов Ярославівна, директор  авторського закладу “Еко школа” “Середня загальноосвітня
школа № 23 м. Львова”.
Тема: “Школа особистісного зростання”: від творчої самореалізації до особистісного становлення”.
Доповідач: Солдатенко Ольга Василівна, відмінник освіти України директор Запорізького багатопрофільного
ліцею Запорізької міської ради Запорізької області. 
Четверта дискусійна платформа “Директор – автор, ідеолог, керівник змін, сучасний менеджер, “вчитель
вчителів” у проєктуванні професійного зростання педагогічного колективу і вчителя – носія освіти майбутнього”.
Модератори: Кириленко Світлана Володимирівна, доктор філософії, к.пед.н., начальник відділу інноваційної
діяльності та дослідно#експериментальної роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, науковий консультант
проєкту; Мосякова Ірина Юліївна, к.пед.н., заслужений працівник освіти України, директор Центру творчості дітей
та юнацтва “Шевченківець” м. Києва, член Громадської ради МОН України, член Громадської ради ДСЯОУ.
Тема: “Авторська школа – освітня платформа успіху реформи”.
Доповідач: Кіян Ольга Іванівна, к.пед.н., доктор філософії, завідувач сектору експериментальної педагогіки ДНУ
“Інститут модернізації змісту освіти”, координатор проєкту.
Тема: “Формування конкурентоспроможного вчителя в умовах Авторської школи культури здоров'я”.
Доповідач: Сергієнко Валентина Павлівна, директор авторського закладу Бердянська гімназія № 1 “Надія”
Бердянської міської ради Запорізької області.
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Тема: “Роль особистості директора в реалізації ідеї авторської школи”.
Доповідач: Кенц Олена Дем'янівна, директор Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми
класами імені Артема Мазура м. Хмельницького, автор педагогічної ідеї “Багатопрофільна школа”.
Тема: “Школа модерн*технологій управління: набутий досвід інноваційної діяльності”.
Доповідач: Остапенко Анатолій Федорович, заслужений працівник освіти України, директор Володимирецького
районного колегіуму Рівненської області.
Тема: “Авторська школа природничо*математичного дизайну: парадигма розвитку”.
Доповідач: Січко Сергій Михайлович, директор Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки
Миколаївської міської ради Миколаївської області. 
Тема: “Роль директора у формуванні внутрішньої системи якості освіти авторської школи”.
Доповідач: Рачинець Сергій Сергійович, директор Рівненського академічного ліцею “Престиж” імені Лілії
Котовської Рівненської міської ради.
Тема: “Компетентісний підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти в умовах реформування
національної системи освіти”.
Доповідач: Слінченко Галина Михайлівна, директор комунального закладу освіти “Навчально#виховний комплекс
№ 41 “Середня загальноосвітня школа вільного розвитку – дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської
ради.
Тема: Сучасні освітні тренди в освітньому процесі як шлях до розвитку життєтворчої особистості XXI століття 
(з досвіду роботи авторської школи “Школа розвитку життєтворчості Гуцульщини”).
Доповідач: Радиш Олена Юліанівна, к.пед.н., відмінник освіти України, директор Рожнівського ліцею
“Гуцульщина” імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради ОТГ.
Тема: “Роль директора у створенні атмосфери співпраці в шкільному середовищі на засадах християнських
цінностей”.
Доповідач: Станіславська Галина Петрівна, директор гімназії “ТРИВІТА” Львівської міської ради.
Тема: “Становлення успішної особистості в умовах Авторської школи”.
Доповідач: Морокко Людмила Миколаївна, директор Комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня
школа № 6” Дніпровської міської ради.
12.10.2020 р., 11:00�15:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 822 9557 9445, код доступу: 1enirU
Вхід за посиланням (починається з 10.30) 
https://us02web.zoom.us/j/82295579445?pwd=UkkzQ0Y4dDN6VjJvaUl6cVpmcEVVQT09 

Вебінар “Використання системи комп'ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання”.
Проводять: Литвинова Світлана Григорівна, д.пед.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Пінчук Ольга Павлівна, к.пед.н., с.н.с., заступник
директора з науково#експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України; Соколюк Олександра Миколаївна, к.пед.н., с.н.с., вчений секретар Інституту інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України; Гриб'юк Олена Олександрівна, к.пед.н., провідний науковий співробітник
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Цільова аудиторія: учителі ЗЗСО, викладачі ПТО, майбутні вчителі природничо#математичних предметів, методисти.
12.10.2020 р., 10:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 716 181 7445, код доступу: 2adM7b
Вхід: https://us04web.zoom.us/j/7161817445?pwd=QzJya3JicEhNY2ZyY3dJdUZXYVo0UT09

Навчально�методичний семінар “Навчально*методичне й дидактичне забезпечення навчання молодших
школярів з тяжкими порушеннями мовлення”.
Ведуча: Данілавічютє Еляна Анатоліївна, к.пед.н., с.т.с, завідувачка відділу логопедії Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Доповідачі: Данілавічютє Еляна Анатоліївна, к.пед.н., с.н.с., завідувачка відділу логопедії Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Трофименко Людмила Іванівна, к.пед.н., 
старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України; Ільяна Валентина Михайлівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу 
логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Рібцун Юлія
Валентинівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки 
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і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Мартинюк Зоряна Степанівна, к.пед.н., старший науковий
співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН
України; Грибань Галина Віталіївна, науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: стратегія формування лексико#граматичних знань у молодших школярів 
з тяжкими порушеннями мовлення; cтратегія навчання письма молодших школярів з тяжкими порушеннями
мовлення; стратегія навчання читання молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення; стратегія
формування орфографічних знань у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення; cтратегія
формування синтаксичних знань у дітей з тяжкими порушеннями мовлення; cтратегія забезпечення
пізнавального розвитку молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення.
Цільова аудиторія: педагоги спеціальних загальноосвітніх закладів, вчителі#логопеди, педагоги закладів
загальної середньої освіти і класів з інклюзивною формою навчання, практичні психологи, фахівці ІРЦ, студенти
закладів вищої освіти педагогічних і психологічних напрямів навчання, фахівці, які працюють з дітьми 
з особливими освітніми потребами, батьки.
12.10. 2020 р., 10:00�13:00
Платформа: Google Meet
Посилання https://meet.google.com/kfr#rcna#sjc

Презентація “Післядипломна дизайн*освіта – педагогам інноваторам”.
Проводить: Тименко Володимир Петрович, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник відділу
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Цільова аудиторія: науково#педагогічні працівники інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти,
департаментів освіти і науки, методисти районних (міських) відділів освіти; педагоги закладів загальної середньої
освіти; працівники навчальних і розвивальних центрів.
12.10. 2020 р., 10:00�10:45
Платформа: Zoom, Meeting ID: 864 1145 5162, Passcode: 6RFrjg

Практичний семінар “Як готувати наукові статті до подання в журнали, що індексуються в провідних
наукометричних базах”.
Проводить: Вус Віктор Ілларіонович, к.психол.н., доцент, старший науковий співробітник лабораторії психології
малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Цільова аудиторія: магістранти, аспіранти, докторанти, викладачі, науковці.
12.10.2020 р., 10:00�11:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 944 490 1495, код доступу: mclas
Посилання https://us02web.zoom.us/j/9444901495?pwd=T2J2ZHBmNEJxTDlFQ29zUHFjZDFodz09 

Конференція “Освітній виклик – дистанційне навчання”. 
Модератор: Кріпак Тетяна Петрівна, директор департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.
Доповідачі: Лаліменко Тетяна Вікторівна, консультант Комунального закладу “Центр професійного розвитку
педагогічних працівників” Криворізької міської ради; Бойко Галина Петрівна, консультант Комунального закладу
“Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Криворізької міської ради; Кіслов Сергій Юрійович,
директор Криворізької гімназії № 109 “Темп” Криворізької міської ради; Шкарбатюк Ірина Василівна, завідувач
комунального закладу дошкільної освіти (ясла#садок) комбінованого типу № 76 Криворізької міської ради;
Труханенко Ганна Михайлівна, заступник директора з навчально#виховної роботи Криворізького природничо#
наукового ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Бондарчук Тетяна Вікторівна, учитель
фізики та астрономії Криворізького Центрально#Міського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської
області; Салтан Олена Анатоліївна, учитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І#ІІІ ступенів
№ 19 Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 
Питання, що обговорюватимуться: функціонування міського Центру хмарних технологій, робота міського
освітнього порталу, дистанційне навчання дітей з особливими потребами, форми онлайн#комунікацій у закладах
позашкільної освіти, презентація телеграм#каналу закладу дошкільної освіти, оцінювання та контроль під час
дистанційного навчання, особливості вивчення фізики й астрономії.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, їх заступники, педагоги, керівники відділів освіти, департа#
ментів/управлінь освіти, керівники й заступники районних, міських державних адміністрацій, керівники ОТГ.
12.10.2020 р., 11:00�12:00
Посилання https://meet.google.com/yby#ukvz#izw 
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Круглий стіл “Комплексний супровід слухопротезованих дітей з порушеннями слуху”.
Доповідачі: Литовченко Світлана Віталіївна, к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Таранченко Оксана
Миколаївна, д.пед.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Шевченко Володимир Миколайович,
к.пед.н., старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Жук Валентина Володимирівна, старший науковий
співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка НАПН України; Литвинова Віра Володимирівна, старший науковий співробітник відділу освіти дітей 
з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Довганик Світлана Анатоліївна, вчитель#дефектолог, сурдопедагог сурдологопедичного кабінету комунального
некомерційного підприємства ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”.
Питання, що обговорюватимуться: рання допомога дітям з порушеннями слуху; сучасні методи слухопротезування;
технології корекційно#розвивальної роботи та навчання дітей з кохлеарними імплантами; співпраця фахівців.
Цільова аудиторія: педагоги інклюзивних і спеціальних закладів, які навчають дітей з порушеннями слуху; фахівці
інклюзивно#ресурсних і реабілітаційних центрів, сурдологи; студенти й викладачі; батьки.
12.10.2020 р., 11:00�13:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 885 7344 9820, код доступу: 2020
Приєднатися https://us02web.zoom.us/j/88573449820

Доповідь�презентація “Арттерапевтичні технології як засіб корекційно*розвиткового впливу на дитину 
з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти”.
Доповідач: Квітка Наталія Олегівна, к.пед.н., с.н.с. відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки
і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Цільова аудиторія: психологи, педагоги, асистенти педагога, арт#терапевти, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами, студенти відповідних спеціальностей, батьки.
12.10.2020 р., 11:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор конференції: 262 578 4689, код доступу: 101109
Приєднатися
https://us04web.zoom.us/j/2625784689?pwd=VW0xeUpjZGp5eGVaYlJreGJmYXN0Zz09

Круглий стіл “Проєктна діяльність як засіб реалізації сучасних викликів суспільства”.
Доповідачі: Пушкарьова Тамара Олексіївна, д.пед.н., професор, член#кореспондент НАПН України, начальник
відділу проектної діяльності ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”; Клясен Наталія Леонідівна, к.пед.н.,
старший науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”; Хоменко
Володимир Васильович, науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ “Інститут модернізації змісту
освіти”; Бурдун Олена Вікторівна, методист вищої категорії відділу проектної діяльності ДНУ” Інститут
модернізації змісту освіти”; Воронцова Емілія Валеріївна, науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ
“Інститут модернізації змісту освіти”.
Співдоповідачі: Войтенко Олександр Степанович, к.т.н., доцент, Українська асоціація управління проектами
“УКРНЕТ”; Дєліні Марина Миколаївна, д.е.н., доцент, ГО “Єдність громади – заможне село”; Дубовик Євген
Олегович, директор ПП “БРІСТАР”; Панченко Микола Миколайович, голова Правління ГО “Освітня асамблея”.
Питання, що обговорюватимуться: освітня проєктна діяльність, нормативно#правове забезпечення та психологічний
супровід освітніх проєктів, сучасний досвід громадських організацій у реалізації проєктної діяльності.
Цільова аудиторія: науково#методичні працівники, вчителі, керівники закладів загальної середньої освіти,
студенти, освітні громадські організації.
12.10.2020 р., 11:00�11:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 77714449941, код доступу: 0kDNZc

Майстер�клас “Типологічний підхід до вирішення задач розвитку креативності в педагогічній роботі (в контексті
типології К. Г Юнга – Д. Кейрси)”.
Проводить: Бєльська Наталія Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу діагностики обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України.
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Цільова аудиторія: керівники та методисти обласних, районних і міських відділів освіти; учителі, психологи,
соціальні педагоги, студенти та аспіранти ЗВО та всі зацікавлені проблематикою обдарованості.
12.10.2020 р., 11:00�11:45
Платформа: Zoom, Meeting ID: 839 1565 1940, Passcode: 0c2asC

Круглий стіл “Психодіагностика в сучасній профорієнтації”.
Проводить: Заєць Іван Віталійович, молодший науковий співробітник відділу психології праці Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: психодіагностичні засоби профорієнтації в світі сучасних професій.
Цільова аудиторія: кар'єрні радники, профконсультанти, педагоги#профорієнтатори психологи, соціальні
педагоги.
12.10.2020 р. 12:00�13:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 821 6752 9449
Посилання 
https://us02web.zoom.us/j/82167529449 

Науково�практичний семінар “Формування природничої компетентності в учнів з порушеннями інтелектуального
розвитку”.
Ведучі: Чеботарьова Олена Валентинівна, к.пед.н., завідувач відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального
розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Трикоз Сніжана
Валеріївна, к.пед.н., с.н.с. відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Доповідачі: Нікуленкова Наталія Михайлівна, директор спеціальної школи № 16 м. Києва; Дзіядевич Людмила
Григорівна, вчитель#дефектолог спеціальної школи №16 м. Києва; Мальчевська Ольга Петрівна, вчитель#
дефектолог спеціальної школи № 16 м. Києва.
Питання, що обговорюватимуться: компетентнісний підхід до навчання учнів з порушеннями інтелектуального
розвитку; особливості формування природничої компетентності в учнів з інтелектуальними порушеннями на
основі інтегрованого курсу “Я досліджую світ”; основні напрями гармонійного розвитку учнів у спеціальному
закладі загальної середньої освіти; особливості формування природничої компетентності в учнів з
інтелектуальними порушеннями на уроках фізики й хімії в побуті; формування знань про навколишній світ у учнів
з інтелектуальними порушеннями на уроках географії.
Цільова аудиторія: педагоги спеціальних закладів загальної середньої освіти й закладів з інклюзивним
навчанням; фахівці навчально#реабілітаційних центрів, студенти факультетів за напрямом “Спеціальна та
інклюзивна освіта”, батьки дітей з особливими освітніми потребами.
12.10.2020 р., 12:00�13:00
Платформа: Zoom”, ідентифікатор: 744 9861 5145, код доступу: 9xvm7U
Приєднатися
https://us04web.zoom.us/j/74498615145?pwd=c0NueWcrT0tFdnJUckJKalcvR0lldz09

Майстер�клас “Професійна орієнтація: від вибору професії до проєктування життєвого шляху”.
Доповідач: Мельник Марина Юріївна, к.пед.н., завідувач відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої
дитини НАПН України.
Цільова аудиторія: керівники та методисти обласних, районних і міських відділів освіти; учителі, психологи,
соціальні педагоги, студенти та аспіранти ЗВО та всі зацікавлені проблематикою обдарованості.
12.10.2020 р., 12:00�12:45
Платформа: Zoom, Meeting ID: 860 3284 3160, Passcode: 3k6qRy

Майстер�клас “Желатинові фантазії”.
Проводить: Зінчук Олена, майстер виробничого навчання Золотівського професійного ліцею. 
12.10.2020 р., 12:00�12:30
Платформа: ZOOM, ідентифікатор: 938 6863 9059, код доступу: 336919
Посилання 
https://zoom.us/j/93868639059?pwd=RGpDNmJXZmRoUjBMWDk0NG5sTkVHZz09

12
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Круглий стіл “Проєктний менеджмент – складник управлінської компетентності сучасного керівника закладу
освіти”. 
Проводять: Касьянова Ольга Володимирівна, к.пед.н., доцент, заступник директора Луганського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти; Данильєв Анатолій Олексійович, к.і.н., доцент, заступник директора
Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Доповідачі: Журба Микола Анатолійович, д.філос.н., професор кафедри управління освітою Луганського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Лисицька Лариса Іванівна, директор комунального
закладу “Позашкільний навчальний заклад “Лисичанський центр науково#технічної творчості учнівської молоді”;
Зельська Олена Миколаївна, директор Сєвєродонецького міського Центру еколого#натуралістичної творчості
учнівської молоді; Ошнек Олександр Анатолійович, директор Рубіжанської спеціалізованої школи І#ІІІ ступенів 
№ 2 Рубіжанської міської ради Луганської області; Демчук Світлана Вікторівна, заступник директора середньої
загальноосвітньої школи № 6 І#ІІІ ступенів м. Сєвєродонецька Луганської області; Жердєва Інна Сергіївна,
завідувач Комунального закладу “Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла#садок) № 7 “Іскорка”;
Наумова Наталія Анатоліївна, завідувач Комунального дошкільного навчального закладу (ясел#садка)
комбінованого типу № 43 “Веселка” Сєвєродонецької міської ради.
Питання, що обговорюватимуться: проєктний менеджмент – технологія інноваційного розвитку закладу освіти;
проєктна  діяльність та основні методики роботи фандрейзера; досвід проєктної діяльності в закладах освіти в
умовах автономії.  
Цільова аудиторія: науково#педагогічні працівники, керівники та педагоги закладів загальної середньої,
дошкільної, позашкільної, професійної (професійно#технічної) освіти.
12.10.2020 р., 13:00�13:45.
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 767 2490 5164, код доступу: 7WFUWr
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/76724905164?pwd=YjdaM1JHL3RpeVc0ZHptTzM1SThnUT09

Науково�практична конференція “Інноваційні виховні технології у теорії і практиці сучасної освіти”.
Доповідачі: Федорченко Тетяна Євгенівна, д.пед.н., професор, завідувачка лабораторією фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України; Корецька Леся Володимирівна, начальник
відділу наукового та навчально#методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ
“Інститут модернізації змісту освіти”; Кириченко Валентина Іванівна, к.пед.н., старший науковий співробітник
лабораторії фізичного розвитку і здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України; Ївженко
Юрій Васильович, к.пед.н., старший науковий співробітник ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”; Ковганич
Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; Безрук Катерина
Олександрівна, молодший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України; Марченко
Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого#методичного забезпечення Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва; Єрмаков Іван Гнатович, к.пед.н., старший науковий співробітник ДНУ “Інститут
модернізації змісту освіти”.
Питання, що обговорюватимуться: сучасні виклики до виховання дітей і учнівської молоді; виховний процес у
фокусі наукових досліджень; гострі проблеми виховання: рефлексія практики, проблем, шляхів їх вирішення;
компетентнісний підхід до виховання дітей і учнівської молоді, оновлення змісту й технологій виховання на основі
компетентнісного підходу; ефективні й інноваційні освітні практики та їх використання у закладі позашкільної
освіти; інструментарій виховного процесу: реалізація творчих і соціально значущих програм і проєктів; розвиток
освітнього середовища в закладах освіти для виховання соціально успішної особистості; розвиток професійних
компетентностей педагогічних працівників з питань виховання; забезпечення партнерської взаємодії суб'єктів
виховання.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі, методисти.
12.10.2020 р., 13:00�15:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 223 595 9637, код доступу: 2u1WVN
Підключитися https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09 

Семінар “Проєктний підхід у організації дистанційної  STEM*освіти в Дніпровському ліцеї інформаційних
технологій при ДНУ імені Олеся Гончара”.
Доповідачі: Григор'єв Сергій Борисович, директор КЗО “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дні#
провському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради; Водоп'ян Наталія Іванівна,
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заступник директора КЗО “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради; Малоіван Ірина Євгеніївна, заступник директора КЗО
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара” Дніпровської міської ради; Сисоєва Ольга Валеріївна, методист, вчитель англійської мови КЗО
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара” Дніпровської міської ради; Сотніченко Олена Віталіївна, вчитель математики КЗО “Дніпровський ліцей
інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської
міської ради.
Питання, що обговорюватимуться: організація дистанційного навчання під час тривалих карантинів, особливості
організації дистанційної STEM#освіти.
Цільова аудиторія: керівники, вчителі закладів загальної середньої освіти.
12.10.2020 р., 13:00�14:30
Платформа: Skype для бізнесу
Підключитися https://meet.lync.com/dlitdp#dlit/vodopyan_n/A6V9TJKR

Круглий стіл “Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири”.
Доповідачі: Муранова Наталія Петрівна, д.пед.н., професор, директор Інституту інноваційних освітніх технологій
Національного авіаційного університету; Касьян Сергій Петрович, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри відкритих
освітніх систем та ІКТ ДЗВО “Університет менеджменту освіти”; Ляхоцька Лариса Леонідівна, к.пед.н., доцент,
професор кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДЗВО “Університет менеджменту освіти”; Кондратова
Людмила Григорівна, к.пед.н., доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДЗВО “Університет менеджменту
освіти”; Алексєєнко@Лемовська Людмила Владиславівна, к.пед.н., доцент, т.в.о. начальника Управління
Державної служби якості освіти у Київській області. 
Питання, що обговорюватимуться: цифровізація суспільства як один із найвпливовіших чинників, що змінює усі
галузі діяльності людини; вплив цього процесу на розвиток системи освіти, основні особливості цифровізації
освітньої галузі; цифрові технології, що надають нові можливості для покращення діяльності ЗВО, у т.ч.
організація освітнього процесу, досліджень і розробка сучасних проєктів із іншими університетами,
стейкхолдерами, науковими установами, організаціями#партнерами; усвідомлення нових тенденцій у технологіях
і здатність швидко використовувати їхній потенціал для отримання кращих результатів стане ключовим
фактором, за яким розрізнятимуть заклади вищої освіти; нові технології, що дають поштовх і створюють нові
можливості для системи освіти й формування закладів нового типу цифрових університетів; особливості
освітнього процесу закладу освіти в режимі онлайн;  цифровий навчальний комплекс онлайн#курсу; управління
навчальною діяльністю здобувачів освіти з використанням цифрових технологій: досвід цифрового університету;
інформаційно#цифрова компетентність викладача; цифрова скарбничка викладача – чим її наповнити; які веб#
ресурси й онлайн#інструменти можна використати для створення цікавих розробок.
Цільова аудиторія: керівники й викладачі закладів освіти, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі,
автори дистанційних курсів, тьютори, вчителі, освітяни.
12.10.2020 р., 14:00�16:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 995 4005 3215, код доступу: 0khYrQ
Підключитися
https://zoom.us/j/99540053215?pwd=U1VVRFNkdHRvWEFVQXYvTmY2bE1LQT09 
Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0QrWxdWlU1SvDutwTn0XHQnbQr0Z0dKvxNSeupCe7hteZ3Q/viewform 

Майстер�клас “Планування та реалізація освітніх проєктів”.
Проводить: Дзюба Наталія, методист Комунального позашкільного навчального закладу “Київська Мала академія
наук учнівської молоді”, бізнес#тренерка, фасилітаторка, керівник проєкту Академія Сучасних Освітніх Технологій.
Питання, що обговорюватимуться: освітні проєкти через проєктний менеджмент, методи роботи в проєкті:
Канбан, SCRUM, PMBoK, Project Management, інструмент GROW в плануванні й реалізації проєктів.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів.
12.10.2020 р., 15:00�16:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 864 7111 1067, код доступу: 743179
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/86471111067?pwd=alI4Q3I4ZE5pS2V2bnpVUG1DUTQ0UT09 
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Педагогічний коучинг “Проєктування уроку біології за сценарієм дослідницького навчання в умовах очної,
дистанційної  і змішаної освіти”.
Проводить: Бабкова Олена Олексіївна, к.пед.н., доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо#
математичних дисциплін комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти” Запорізької обласної ради.
Питання, що обговорюватимуться: ідеї, положення дослідницького навчання; феномен “дослідницьке навчання”;
дослідницькі задачі й прийоми дослідницького навчання; алгоритм проєктування уроку біології за сценарієм
дослідницького навчання.
Цільова аудиторія: учителі природничих спеціальностей.
12.10.2020 р., 15:00�15:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 610 434 5501, код доступу: 5rgXx8

Презентація “Візуалізація в навчальному процесі”.
Проводить: Кириченко Руслана, сертифікована тренерка з візуального мислення та скетчноутингу, скрайберка,
дизайнерка та ілюстраторка. 
Питання, що обговорюватимуться: історичні аспекти візуальних комунікацій в процесі розвитку людства;
інформаційно#візуальна революція: причини й наслідки; як домовитися з представниками цифрового покоління
і побудувати дійсно ефективну комунікацію; як навчити покоління Z і Альфа вчитися в умовах інформаційної
кризи; які переваги дає візуалізація в процесі навчання; інструменти й методи візуалізації в освітньому процесі.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів, вчителі.
12.10.2020 р., 16:00�17:00 
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 878 6364 5680, код доступу: 422708
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/87863645680?pwd=b014L3dLZTg5TG1xWnRnaGIzRWxrZz09

Семінар�презентація “Медіапсихологія дистанційної освіти”. 
Доповідачі: Найдьонова Любов Антонівна, д.психол.н., член#кореспондент НАПН України, заступник директора з
наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній
раді України з питань телебачення і радіомовлення; Чаплінська Юлія Сергіївна, к.психол.н., с.н.с. лабораторії
психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член журі
конкурсу#захисту Комунального позашкільного навчального закладу “Київська Мала академія наук учнівської
молоді”; Дятел Надія Леонідівна, м.н.с. лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України, координатор секції “Медіапсхологія” Комунального позашкільного
навчального закладу “Київська Мала академія наук учнівської молоді”; Чепур Іван Миколайович, студент медичного
факультету № 1 НМУ імені О. О. Богомольця, випускник Комунального позашкільного навчального закладу “Київська
Мала академія наук учнівської молоді”; Сараненко Анастасія Дмитрівна, учениця 11 класу гімназії “Діалог”, діючий
член Комунального позашкільного навчального закладу “Київська Мала академія наук учнівської молоді”.
Питання, що обговорюватимуться: cвітовий досвід дистанційної освіти: медіапсихологічні дослідження;
презентація програми секції “Медіапсихологія” для старшокласників; представлення п'ятирічного досвіду роботи
секції “Медіапсихологія”: “Вплив дистанційного навчання на емоційний стан учня”, “Штучний Інтелект: сучасний
стан питання та перспективи розвитку”;  доповідь “Найновіші перспективи медіапсихологічних досліджень:
додана реальність, гейміфікація, чат#боти та світ розумних речей”.
Цільова аудиторія: викладачі й психологи закладів освіти, старшокласники.
12.10.2020 р., 16:00�16:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 574 674 7717, код доступу: 8MezDH

Презентація “Кар'єрна траєкторія підвищення кваліфікації педагога через Модель компетентностей”.
Проводить: Дзюба Наталія, методист Комунального позашкільного навчального закладу “Київська Мала академія
наук учнівської молоді”, бізнес#тренерка, фасилітаторка, керівник проєкту Академія Сучасних Освітніх Технологій.
Питання, що обговорюватимуться: основи побудови кар'єрної траєкторії педагога; можливості розвитку
компетентностей і фінансової стабільності на освітньому ринку; як правильно обрати провайдера освітніх послуг для
себе й колективу закладу; презентація книги для керівника закладу освіти з розвитку компетентностей педагогів. 
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів, вчителі.
12.10.2020 р., 17:00�18:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 821 9010 9489, код доступу: 793057
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/82190109489?pwd=aWJ2a1NLeUtlRW4yNWZGazNOV2VQZz09 
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Доповідь�презентація “Особливості потенціалу самореалізації особистості в сучасній освітній діяльності”.
Проводить: Садова Мирослава Анатоліївна, д.психол.н., доцент, старший науковий співробітник відділу
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Цільова аудиторія: студенти психологи, працівники закладів освіти: викладачі, вчителі.
12.10.2020 р., 17:00�17:30
Платформа: Zoom, Meeting ID: 842 0740 7227, Passcode: 6bu6eN

Семінар “Організація та упровадження дистанційного навчання в комунальному закладі “Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради”.
Доповідачі: Ренькас Броніслава Мирославівна, к.пед.н., заступник директора з науково#методичної роботи КЗ
“Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради; Андрійчук
Ольга Іванівна, к.пед.н., декан факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів КЗ “Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради; Корнілова Тетяна Борисівна,
завідувач лабораторії змісту та моніторингу якості післядипломної освіти факультету підвищення кваліфікації КЗ
“Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради;
Грабовський Петро Петрович, к.пед.н., старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ “Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради; Колеснікова Ірина
Василівна, к.пед.н., старший викладач кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ “Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Житомирської обласної ради.
Питання, що обговорюватимуться: проведення занять з реалізації дистанційного навчання в закладі
післядипломної педагогічної освіти.
Цільова аудиторія: методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних, міських
управлінь/департаментів/відділів освіти, методичних служб відділів освіти ОТГ, директори закладів дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти, вчителі й вихователі.
13.10.2020 р., 10:00�10:50
Посилання https://webclass.uran.ua/webconf/sptm 

Науково�методичний семінар “Концепти професійно*педагогічної культури”.
Доповідачі: Канзюба Ольга Михайлівна, директор Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості;
Соколенко Тетяна Миколаївна, к.пед.н., доцент, завідувач методичного відділу Донецького обласного палацу
дитячої та юнацької творчості; Бойко Ольга Анатоліївна, заступник директора з навчально#методичної роботи
Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості; Ліхута Оксана Вячеславівна, методист методичного
відділу Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Питання, що обговорюватимуться: категоріальний аналіз феномену “професійно#педагогічна культура”;
методологічна й методична культура педагога: концепти професійної діяльності; методична культура: від людини
освіченої – до людини культури; методична термінологія як аспект методичної культури.
13.10.2020 р., 11:00�11:45
Платформа: https://us04web.zoom.us/j/8283648700?pwd=UHJoQ1pBWmtoS05rWU1Ec2t0d05vZz09 
Ідентифікатор: 828 364 8700, Код доступу: W7kTsn

Круглий стіл “Підготовка педагогічних працівників до створення безпечного й здорового освітнього простору в
умовах неперервної освіти”.
Проводить: Покроєва Любов Денисівна, к.пед.н., доцент, заслужений працівник освіти України, ректор
комунального вищого навчального закладу “Харківська академія неперервної освіти”.
Доповідачі: Большукіна Аліна Вячеславівна, к.пед.н., завідувач Центру організаційно#методичної роботи з керівними
кадрами комунального вищого навчального закладу “Харківська академія неперервної освіти”; Волкова Ірина
Василівна, старший викладач кафедри виховання та розвитку особистості комунального вищого навчального закладу
“Харківська академія неперервної освіти”; Рогожина Оксана Олександрівна, методист Центру практичної психології,
соціальної роботи та здорового способу життя комунального вищого навчального закладу “Харківська академія
неперервної освіти”; Носенко Володимир Вікторович, завідувач Центру практичної психології, соціальної роботи та
здорового способу життя комунального вищого навчального закладу “Харківська академія неперервної освіти”.
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Питання, що обговорюватимуться: диверсифікація форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо
здійснення здоров'яформуючої діяльності в закладах освіти Харківської області; науково#методичний супровід
діяльності закладів освіти Харківського регіону щодо створення здорового й безпечного освітнього простору;
діяльність психологічної служби Харківської області щодо створення безпечного освітнього середовища.
Цільова аудиторія: науково#педагогічні працівники вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної
освіти; педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти.
13.10.2020 р., 11:00�12:00
Платформа: Google Meet
Посилання https://meet.google.com/qzz#axtp#qbm 

Круглий стіл�презентація “Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення” .
Доповідачі: Титаренко Тетяна Михайлівна, д.психол.н., професор, дійсний член (академік) НАПН України, г.н.с.
лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Дворник Марина Сергіївна, к.психол.н., завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України; Лазоренко Борис Петрович, к.філос.н, доцент, п.н.с.
лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Ларіна
Тетяна Олексіївна, к.психол.н., с.н.с. лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України; Мирончак Катерина Володимирівна, к.психол.н., с.н.с. лабораторії соціальної
психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Гундертайло Юлія Данилівна,
м.н.с. лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;
Савінов Володимир Вікторович, м.н.с. лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України; Тітова Катерина Валеріївна, к.психол.н., пошукач наукового ступеня, магістр
психології Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: особистісне повсякдення в умовах пандемії: константи й трансформації;
соціальна підтримка як основа групового онлайн#супроводу особистості в умовах невизначеності; тілесно#
зорієнтовані й дихальні технології опанування особистістю стресових станів в умовах надзвичайної ситуації;
діагностичні критерії конструювання особистістю підтримувальної взаємодії під час карантину COVID#19; агенти
соціально#психологічного супроводу при переживанні втрати; особливості музейної арттерапії в соціально#
психологічному супроводі внутрішньо переміщених осіб; екзистенційні страхи особистості під час пандемії
COVID#19.
Цільова аудиторія: науковці, аспіранти, студенти психологічних спеціальностей, практичні психологи; усі, хто
цікавиться сучасними науковими дослідженнями в галузі психології особистості й соціально#психологічного
супроводу.
13.10.2020 р., 11:00�12:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 849 4368 9318, код доступу: 184191
Посилання https://us02web.zoom.us/j/84943689318?pwd=dVk0eTR6SGZYb280ajk5YklibTZKdz09

OPEN�STUDIO З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “Психолого*педагогічний та інформаційно*технічний супровід суб'єктів
освітнього процесу в умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій”.
Доповідачі: Сидоренко Вікторія Вікторівна, д.пед.н., директорка Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти; Хлобистов Євген Володимирович, академік Національної академії економічних наук України,
д.е.н., професор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; Денисова Анастасія Володимирівна,
в.о. заступника директора з навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;
Лукіянчук Алла Миколаївна, к.психол.н., учений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти; Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з навчальної роботи Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти; Мірзалієва Ельміра Бексултанівна, докторка філософії PhD,
професорка, завідувачка кафедри “Інноваційна освіта та інформаційні технології” філії Акціонерного Товариства
“Національного центру Підвищення кваліфікації “Орлеу” Інституту підвищення кваліфікації Педагогічних
працівників по Жамбильській області, м. Тараз, Республіка Казахстан; Тетеринець Тетяна Анатоліївна, к.е.н.,
доцент Білоруського державного аграрного технічного університету, м. Мінськ, Республіка Білорусь.
Питання, що обговорюватимуться: модернізація змісту, форм, моделей професійного розвитку педагогічних
працівників в умовах соціокультурних викликів; освітній і науковий супровід досягнення сталого розвитку
національної економіки за умов пандемії COVID#19); психолого#педагогічні умови підвищення стресостійкості 
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педагогічних працівників у реаліях пандемії; застосування технологій дистанційного навчання в умовах
карантинних заходів; основні напрями розвитку інклюзивної освіти в умовах пандемії; інформаційно#технічний
супровід суб'єктів освітнього процесу в умовах пандемії: досвід Білоруського державного аграрного технічного
університету.
Цільова аудиторія: науково#педагогічні працівники БІНПО, філії Акціонерного Товариства “Національного центру
Підвищення кваліфікації “Орлеу” Інституту підвищення кваліфікації Педагогічних працівників по Жамбильській
області, м. Тараз, Республіка Казахстан, Білоруського державного аграрного технічного університету, м. Мінськ,
Республіка Білорусь, педагогічні працівники Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Полтавської, Рівненської
областей.
13.10.2020 р., 11:00
Платформа: “Профосвіта” (режим доступу: profosvita.org)
Посилання https://79914289.myownmeeting.net/ 
Код доступу: ім'я учасника

Педагогічний коучинг “Інноваційні інструменти педагогічної взаємодії в процесі організації освітньої діяльності
закладу вищої освіти”.
Проводять: Кучеренко Світлана Юріївна, к.е.н., доцент, декан факультету фінансово#економічної і професійної
освіти ДВНЗ “Переяслав#Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”;
Доброскок Ірина Іванівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри професійної освіти факультету фінансово#
економічної і професійної освіти ДВНЗ “Переяслав#Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди”; Ржевська Наталія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти факультету
фінансово#економічної і професійної освіти ДВНЗ “Переяслав#Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди”; Костик Євгеній Петрович, к.і.н., доцент кафедри економіки, заступник
декана з наукової роботи факультету фінансово#економічної і професійної освіти ДВНЗ “Переяслав#
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”; Євтушенко Наталія Миколаївна,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування факультету фінансово#економічної 
і професійної освіти ДВНЗ “Переяслав#Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди”.
Питання, що обговорюватимуться: інтенсифікація процесу навчання в умовах зростання обсягів інформації та
швидкого розвитку інформаційно#комунікаційних технологій, кoнцептуaльнi зaсaди зaстoсувaння технoлoгiй
дистaнцiйнoгo нaвчaння в oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцесу ЗВO, особливості організації наукової роботи у ЗВО як
однієї із складових інноваційного інструментарію педагогічної взаємодії.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі ЗВО, молоді вчені й аспіранти.
13.10.2020 р., 10:30�11:15
Платформа: Microsoft Teams, ідентифікатор: https://cutt.ly/IfZLT8N 

Науково�практична конференція “Цифровізація освіти: управління змінами”.
Доповідачі: Ватковська Марина Григорівна, к.філос.н., доцент, проректор з науково#педагогічної роботи КЗВО
“Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”; Зайцев Віталій Єгорійович, д.т.н., професор, ректор
Харківського технологічного університету “ШАГ”; Бутурліна Оксана Василівна, к.філос.н., завідувач кафедри
управління інформаційно#освітніми проектами КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”; Довгаль
Сергій Анатолійович, к.філос.н., доцент кафедри управління інформаційно#освітніми проектами КЗВО
“Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”; Лисоколенко Тетяна Володимирівна, к.філос.н доцент кафедри
філософії КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”.
Питання, що обговорюватимуться: освіта в епоху змін. Як трансформується освітній простір в умовах поширення
COVID#19; проблеми й перспективи дистанційного навчання у період карантину: презентація результатів
регіонального соціологічного опитування; індивідуальна освітня траєкторія: що і як; сучасні інструменти психолого#
педагогічної підтримки дитини в он#лайн середовищі; альтернативи освіти 3.0: від ідеї до якісного продукту.
Цільова аудиторія: керівники установ і закладів освіти, науковці, педагогічні працівники, психологи, керівники
батьківських асоціацій.
13.10.2020 р., 10:30�11:30 
Платформа: Google Meet
Посилання https://meet.google.com/ast#moxo#vco
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Педагогічний коучинг “Робота навчальної відео студії”.
Проводять: Мозгова Світлана, методист Золотівського професійного ліцею; Литвин Ірина, майстер виробничого
навчання Золотівського професійного ліцею. 
Питання, що обговорюватимуться: використання інтерактивних педагогічних технологій для формування
медіаграмотності у здобувачів освіти з професії “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”. 
Цільова аудиторія: керівники гурткової роботи з напрямку інформаційних технологій, педагогічні працівники
П(ПТ)О й здобувачі освіти з професії “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”.
13.10.2020 р., 11:00�11:45
Платформа: ZOOM, ідентифікатор: 973 7895 7155, код доступу: 825042
Посилання https://zoom.us/j/97378957155?pwd=ZStUeVZvNjRrLzErbjgyK21pNHR6UT09

Майстер�клас “Мотиваційний лист як ключовий елемент у процесі підготовки й відбору успішної грантової
заявки”.
Проводять: Паламарчук Ольга Федорівна, к.пед.н., головний науковий співробітник відділу лідерства та
інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України; Курбатов Сергій Володимирович,
д.філос.н., головний співробітник відділу інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: написання успішного мотиваційного листа англійською мовою: поради
експерта; роль чіткого формулювання мотивації в процесі відбору грантової заявки: поради учасника конкурсної
комісії.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі, студенти.
13.10.2020 р., 12:00�13:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 410 691 6258, код доступу: 7iJiKG
Посилання https://zoom.us/j/4106916258?pwd=R084N3Y1dkxWT3V3YWw4S09VeWVpUT09

Майстер�клас “Оформлення кондитерських виробів для “Candy bar”.
Проводить: Лукіна Олена, випускниця Лисичанського професійного торгово#кулінарного ліцею. 
13.10.2020 р., 12:00�12:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 914 4141 4361, код доступу: 642618
Посилання https://zoom.us/j/91441414361?pwd=UERlRUd3VGUrWlllVTVoREk3azdiQT09  

Майстер�клас “Соціально*психологічні технології і методи формування позитивної громадської думки щодо
освітніх інновацій”.
Проводять: Бевз Галина Михайлівна, д.психол.н., професор, завідуюча лабораторії психології спілкування
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Кравчук Світлана Леонтіївна, к.психол.н., доцент,
старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України; Гриценок Людмила Іванівна, науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту
соціальної та політичної психології НАПН України; Юрченко Віктор Іванович, к.психол.н., доцент, старший
науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України; Мельник Аліна Юріївна, науковий співробітник лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: соціально#психологічні аспекти формування громадської думки щодо освітніх
інновацій; формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: результати Всеукраїнського
експерименту, затвердженого наказами МОН України № 219 від 04.03.2016 р., № 1128 від 08.08.2017, № 1197 від
18.08.2017 р.; конкурс#квест як технологія формування громадської думки щодо освітніх інновацій; ігрові
технології у формуванні громадської думки щодо освітніх інновацій.
Цільова аудиторія: представники МОН України, закладів загальної середньої освіти батьківських і учнівських
громадських організацій.
13.10.2020 р., 12:30�13:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 944 490 1495, код доступу: mclas
Посилання https://us02web.zoom.us/j/9444901495?pwd=dUgxaG5qcWJXZ3FObjFqSWJoS2hTZz09

Презентація “Використання електронної платформи “MOODLE” у системі професійної освіти”.
Проводять: Кулішенко Павло, заступник начальника Державної установи “Академія патрульної поліції”;
Тоневицький Андрій, начальник відділення інформаційно#технічного забезпечення та зв'язку Державної установи 
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“Академія патрульної поліції”; Чорнобровенко Василь, начальник циклу професійної підготовки Державної
установи “Академія патрульної поліції”.
Питання, що обговорюватимуться: особливості використання електронної платформи “Moodle” у системі
професійної освіти; презентація інтерактивних електронних курсів.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники, керівники, методисти закладів професійної (професійно#технічної)
освіти.
13.10.2020 р., 13:00�13:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 365 090 6234, код доступу: 8Bjm0L

Семінар “Алгоритми входження вітчизняних закладів вищої освіти до провідних міжнародних університетських
рейтингів”.
Доповідач: Курбатов Сергій Володимирович, д.філос.н., головний науковий співробітник відділу
інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України.
Цільова аудиторія: викладачі, співробітники й представники адміністрації закладів вищої освіти.
13.10.2020 р., 13:15�14:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 410 691 6258, код доступу: 7iJiKG
Посилання https://zoom.us/j/4106916258?pwd=R084N3Y1dkxWT3V3YWw4S09VeWVpUT09

Конференція “Школа вільного вибору – сучасний заклад освіти”.
Керівник: Ватковська Марина Григорівна, к.філос.н., доцент, проректор з науково#педагогічної роботи КЗВО
“Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”.
Питання, що обговорюватимуться: створення моделі школи індивідуалізованого навчання; досвід впровадження
дистанційного й змішаного навчання в освітньому закладі; досвід впровадження мережевого навчання в закладі
освіти.
Доповідачі: Фірсов В'ячеслав Семенович, директор комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня
школа № 58” Дніпровської міської ради; Береда Тетяна Миколаївна, вчитель математики, куратор дистанційного
навчання комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 58” Дніпровської міської ради; Хватова
Олена Григорівна, заступник директора, куратор мережевого навчання комунального закладу освіти “Середня
загальноосвітня школа № 58” Дніпровської міської ради. 
Питання, що обговорюватимуться: створення моделі школи індивідуалізованого навчання; створення єдиного
освітнього середовища для учнів дистанційної форми навчання; забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії
засобами мережевого навчання; проблеми й перспективи дистанційної освіти.
Цільова аудиторія: керівники управлінь освіти, керівники й заступники закладів освіти, вчителі.
13.10.2020 р., 13:00�14:00 
Платформа, на якій буде проведено захід: Google Meet
Посилання https://meet.google.com/qey#yzia#gdz   

Науково�практичний семінар “Упровадження інновацій у закладах освіти як чинник підвищення якості освіти”. 
Доповідачі: Удалова Олена Юріївна, к.пед.н., доцент, завідувач сектора відділу науково#методичного забезпечення
підвищення якості освіти ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”; Штифурак Віра Євгенівна, д.пед.н., професор
кафедри права Вінницького торговельно#економічного інституту КНТЕУ; Ївженко Юрій Васильович, к.пед.н.,
старший науковий співробітник ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”; Внукова Ольга Миколаївна, к.пед.н.,
доцент кафедри  професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету
технологій та дизайну; Кузнєцова Оксана Володимирівна, к.пед.н, старший науковий співробітник відділу 
з наукової роботи ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”; Ілларіонов Валерій Миколайович, к.т.н., доцент,
викладач спецдисциплін ДВНЗ “Київський електромеханічний коледж”; Буянова Галина Володимирівна, методист
відділу науково#методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”. 
Питання, що обговорюватимуться: навчально#методичне забезпечення освітнього процесу як важливий фактор
забезпечення якості освіти; досвід упровадження освітніх інновацій у закладах вищої освіти зарубіжних країн;
залучення суб'єктів освітнього процесу до науково#дослідницької діяльності ЗВО; формування інформаційно#
комунікативної компетентності науково#педагогічних працівників в особливих умовах освітнього середовища;
підвищення ефективності освітнього процесу через модернізацію системи моніторингу успішності й рівня
навчальних досягнень студентів.
Цільова аудиторія: науковці, викладачі, методисти.

20



Іnternational exhibition “World Edu”

21

13.10.2020 р., 13:00�13:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 223 595 9637, код доступу: 2u1WVN 
Підключитися
https://us04web.zoom.us/j/2235959637?pwd=L2d1R3k4T1pqZDVLZ2JpZzBNMkN0UT09

Майстер�клас “Як навчити дитину з порушеннями когнітивного розвитку володіти емоціями”.
Ведучі: Бабяк Ольга Олексіївна, к.психол.н., завідувач відділу психолого#педагогічного супроводу дітей з
особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Баташева Наталія Іванівна, к.психол.н., с.н.с. відділу психолого#педагогічного супроводу дітей з особливими
потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Цільова аудиторія: корекційні педагоги, психологи, логопеди, вчителі інклюзивних класів, вихователі, батьки.
13.10.2020 р., 11:30�12:00
Платформа: Zoom, Ідентифікатор: 222 890 1069, код доступу: 7MqEzn
Приєднатися
https://us04web.zoom.us/j/2228901069?pwd=Q3NobWVkUXBaT3k1Rmo0cWdUTnZqZz09

Майстер�клас “3*d технологія: рельєфні аплікації”.
Проводить: Куракова Тетяна Василівна, завідувач відділу образотворчого мистецтва та декоративно#ужиткової
творчості Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Питання, що обговорюватимуться: методика роботи з рельєфними аплікаціями; інструменти для виготовлення
виробів.
Цільова аудиторія: керівники гуртків, вчителі трудового навчання.
13.10.2020 р., 13:00�13:30
Ідентифікатор: 786 8877 4676, код доступу: Lf7Uvu
Посилання https://us04web.zoom.us/j/78688774676?pwd=bVJvOFhWeE84VjdyY0t3eXlBUXBvZz09

Вебінар “Психолого*педагогічні стратегії підтримки дітей з порушеннями зору в освітньому середовищі”.
Доповідачі: Костенко Тетяна Миколаївна, к.психол.н., завідувач відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Кобильченко Вадим Володимирович,
д.психол.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Довгопола Катерина Станіславівна, к.психол.н.,
старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Легкий Олег Михайлович, старший науковий співробітник
відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України; Кондратенко Світлана Вікторівна, науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Курінна Владислава
Русланівна, м.н.с. відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені
Миколи Ярмаченка НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: технології та методи підтримки дітей з порушеннями зору; соціально#
психологічна підтримка дитини з порушеннями зору в закладах освіти; психологічна підтримка учасників
освітнього процесу.
Цільова аудиторія: педагоги, психологи, працівники ІРЦ, НРЦ, фахівці, які працюють з дітьми з порушеннями
зору, батьки.
13.10.2020 р., 14:00�15:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 873 1892 9349, код доступу: 950901 
Приєднатися
https://us02web.zoom.us/j/87318929349?pwd=RFdvV0Z2Znl5ZTQ5L3Y2bnNHV2NsQT09 

Презентація “Формування освітнього STEM*середовища з використанням LEGO технології – презентація набору
Lego Education SPIKE Prime”.
Проводять: Паращенко Олег Вікторович, директор із продажу ТОВ “Інноваційні освітні рішення”; Зінюк Ірина
Сергіївна, методистка та розробниця навчальних програм для STEM#школи Inventor, сертифікована тренерка
курсу Lego Education “Прості механізми” та “WeDo 2.0”, розробниця підручників “Технології та дизайн на основі
LEGO” 1#2 клас для Нової української школи, “Робототехніка в початковій школі”, “STEM уроки у середній школі”.



XII Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”

22

Питання, що обговорюватимуться: Ви познайомитеся з освітньою лінійкою продуктів LEGO Education для
вивчення STEM#дисциплін, а також новинкою LEGO Education – Spike Prime. Вам продемонструють LEGO#модель
та її програмування, ви дізнаєтесь про підручник “STEM уроки у середній школі”, а також довідаєтеся про
можливості вивчення робототехніки у вашому закладі освіти.
Цільова аудиторія: вчителі 4#8 класів, вчителі інформатики, фізики, математики, методисти, керівники шкіл та
відділів освіти, керівники закладів післядипломної освіти, учасники виставки.
13.10.2020 р., 14:00�15:30
Платформа: Zoom meeting, ідентифікатор: 890 4243 2074
Посилання https://us02web.zoom.us/j/89042432074  

Семінар “Інноваційні освітні підходи”.
Доповідачі: Ковальова Оксана Анатоліївна, к.психол.н., завідувач відділу проектування розвитку обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України; Кузьменко Галина Василівна, к.пед.н., старший науковий
співробітник відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: навчання на основі запиту (Inquiry#Based Learning) як ключовий підхід
конструктивістської освіти; від STEM до STEAM.
Цільова аудиторія: науковці, педагогічні працівники та викладачі закладів і установ освіти всіх форм.
13.10.2020 р., 14:00�14:40 – І частина, 14:45�15:30 – ІІ частина
Попередня реєстрація за посиланням https://forms.gle/UjrvMebfA8EoPsRu9 
Платформа ZOOM, І частина – ідентифікатор 946 4878 9636, код доступу 0NRnUG, ІІ частина – ідентифікатор 953
3370 3522, код доступу aWidt5

Презентація “Формування компетентностей з надання консалтингових послуг у педагогічних працівників як
важлива умова забезпечення якості освіти”.
Доповідачі: Петровський Олександр Миколайович, к.і.н., доцент, директор Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти; Вітенко Ігор Михайлович, к.географ.н., заступник
директора з науково#методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти; Кавецький Віктор Євгенович, к.пед.н., доцент, в.о.
завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти; Іванюк Тетяна Георгіївна, методист відділу методики навчальних
предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного комунального інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Питання, що обговорюватимуться: забезпечення оптимальних умов для консультаційного процесу в закладах
освіти; етичні питання, що виникають у процесі надання консалтингових послуг; особливості організації
діяльності інтервізійних груп педагогічних працівників.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, працівники обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти й центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
13.10.2020 р., 14:00�14:40
Платформа: Google Meet
Посилання https://meet.google.com/ejp#nfyp#noq

Круглий стіл “Інноваційна теорія та практика Нової української школи: виклики, досягнення та перспективи”.
Проводять: Рябова Зоя Вікторівна, д.пед.н., професор, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО
“Університет менеджменту освіти”; Любченко Надія Василівна, к.пед.н., доцент кафедри менеджменту освіти та
права ДЗВО “Університет менеджменту освіти”; Оліфіра Лариса Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри
менеджменту освіти та права ДЗВО “Університет менеджменту освіти”; Гавлітіна Тетяна Миколаївна, к.пед.н.,
доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, проректор з наукової роботи Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Колосова Людмила Миколаївна, к.пед.н., директор НМЦ
м. Вознесенська Миколаївської області.
Питання, що обговорюватимуться: менеджмент знань – як провідна технологія професійного зростання педагогів
закладу ЗСО; стратегія розвитку закладу освіти як складова внутрішньої системи якості освіти в контексті
Концепції НУШ; професійний розвиток фахівців освіти за накопичувальною системою в контексті забезпечення 
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якості освіти; наукова підтримка розробок для потреб Нової української школи у РОІППО; функції центрів
професійного розвитку педагогічних працівників в умовах розбудови НУШ.
Цільова аудиторія: науково#педагогічні, педагогічні працівники, керівники ЗЗСО.
13.10.2020 р., 15:00�15:45
Платформа: BigBlueButton, код доступу: ім'я учасника
Посилання: http://bbb.umo.edu.ua/b/rya#ryt#rr7

Презентація “Взаємодія та способи ефективної комунікації педагога з новим цифровим поколінням Альфа”.
Проводить: Пустовалова Інеса, практична психологиня Комунального позашкільного навчального закладу
“Київська Мала академія наук учнівської молоді”, авторка курсу з комунікативної компетентності для підлітків
“Blаbltalk”.
Питання, що обговорюватимуться: психологічні особливості й характеристика сучасних підлітків Альфа; види
комунікацій і основи з комунікативної компетенції; техніки взаємодії.
Цільова аудиторія: керівники закладів освіти, методисти, заступники директорів, вчителі, психологи, соціальні
працівники.
13.10.2020 р., 16:00�17:00
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 857 4638 4136, код доступу: 130979
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/85746384136?pwd=ai9pb2dEUDF6M1EwSkswTnRuYlZOdz09 

Вебінар “Філософія для дітей як методика формування всебічно розвиненої особистості”. 
Проводить: Погрібна Дар'я Владиславівна, к.філос.н., старший науковий співробітник відділу філософсько#
методологічних проблем інноваційного розвитку Інституту обдарованої дитини НАНП України.
Цільова аудиторія: викладачі, вчителі, наукові співробітники.
13.10.2020 р., 16:00�16:30
Платформа: Google Meet
Посилання: https://meet.google.com/mnu#sxxu#shr

Науково�методичний семінар “Простір інтрасуб'єктного спілкування з персоналізованим Іншим у дошкільників із
затримкою психічного розвитку”.
Доповідач: Омельченко Ірина Миколаївна, д.психол.н., с.н.с. відділу психолого#педагогічного супроводу дітей 
з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Цільова аудиторія: практичні психологи спеціальних і інклюзивних груп закладів дошкільної освіти.
13.10.2020 р., 17:00�17:30
Платформа Zoom, ідентифікатор: 947 401 0338, код доступу: 5UUaz7
Приєднатися
https://us02web.zoom.us/j/9474010338?pwd=UHpNaGpxOWFWTXc1c2xxVCtkdkRmZz09
Підключитися: https://us04web.zoom.us/j/3650906234?pwd=MUNUTllFTko2SnJUR21jUTU2SjFaUT09 

Cемінар “Використання віртуальних пацієнтів для підготовки студентів*медиків в умовах пандемії COVID*19”.
Доповідачі: Ерстенюк Ганна Михайлівна, професорка, перша проректорка Івано#Франківського національного
медичного університету; Кобець Сергій Федорович, доцент, проректор з науково#педагогічної роботи (міжнародні
зв'язки) Івано#Франківського національного медичного університету; Мізюк Михайло Іванович, професор,
завідувач кафедри гігієни та екології Івано#Франківського національного медичного університету; Сенчій Василь
Миколайович, доцент, начальник відділу інформаційно#аналітичного забезпечення Івано#Франківського
національного медичного університету; Цюцьмаць Ігор Володимирович, асистент, заступник начальника відділу
інформаційно#аналітичного забезпечення Івано#Франківського національного медичного університету.
Питання, що обговорюватимуться: оптимізація самостійної підготовки студентів вищого медичного навчального
закладу в умовах пандемії COVID#19.
Цільова аудиторія: науково#педагогічні працівники вищих медичних закладів освіти.
13.10.2020 р., 10:00�10:45.
Платформа: Microsoft Teams.
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Конференція “Управління якістю освіти в закладі післядипломної освіти: виклики й сучасні рішення”.
Доповідачі: Бендерець Наталія Миколаївна, к.пед.н., в.о. ректора комунального навчального закладу Київської
обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”; Бачинська Євгенія
Миколаївна, к.пед.н., доцент, проректор комунального навчального закладу Київської обласної ради “Київський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”; Маніленко Інна Володимирівна, методист відділу
управління закладами освіти комунального навчального закладу Київської обласної ради “Київський обласний
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”; Химера Наталія Володимирівна, методист відділу
української мови і літератури та зарубіжної літератури комунального навчального закладу Київської обласної
ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”; Пількевич Ольга Дмитрівна,
методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи комунального навчального закладу Київської обласної
ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”.
Питання, що обговорюватимуться: cтворення освітнього середовища закладу післядипломної освіти; управління
якістю освіти в закладі післядипломної освіти; професійний розвиток учителя: нові можливості в контексті
реформування галузі освіти; правороз'яснювальна робота як складова забезпечення якості управлінської
діяльності керівників закладів освіти; підготовка педагогів до розроблення та використання комп'ютерно
орієнтованих засобів навчання, організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники, керівники закладів загальної середньої освіти, директори й працівники
центрів професійного розвитку педагогічних працівників.
14.10.2020 р., 11:00�12:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 538 058 0051, код доступу: 750295
Підключитися: https://zoom.us/j/5380580051?pwd=dGpFd1lwZjR3V3cyVysyRXRURDJqUT09

Семінар�презентація “Інноваційні моделі індивідуалізованого освітнього середовища на основі хмарних сервісів
Google”.
Керівник: Бутурліна Оксана Василівна, завідувач кафедри управління інформаційно#освітніми проектами КЗВО
“Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР”. 
Доповідачі: Кіслов Сергій Юрійович, директор Криворізької гімназії № 109 “Темп” Криворізької міської ради;
Якуба Сергій Юрійович, вчитель інформатики Криворізької гімназії № 109 “Темп” Криворізької міської ради;
Дегтяр Володимир Володимирович, вчитель історії Криворізької гімназії № 109 “Темп” Криворізької міської ради. 
Питання, що обговорюватимуться: використання сервісів Google в управлінській і освітній діяльності закладу;
використання мобільних додатків у навчанні й викладанні.
Цільова аудиторія: керівники установ і закладів освіти, вчителі#предметники, які бажають ознайомитися 
з досвідом використання хмарних сервісів Google в освітній діяльності.
14.10.2020 р., 11:00�12:00
Платформа: Google Meet, код доступу: zkc#xheg#iwf
Посилання https://meet.google.com/zkc#xheg#iwf 

Майстер�клас “Робота гуртка “Електрогефест”.
Доповідачі: Ольшанський Сергій, майстер виробничого навчання Золотівського професійного ліцею; Маковій
Світлана, майстер виробничого навчання Золотівського професійного ліцею.
Питання, що обговорюватимуться: використання інтерактивних технологій у напіватоматичному зварюванні 
в захисному газі й виконання зварювальних робіт на постійному струмі.
Цільова аудиторія: педагогічні працівники П(ПТ)О й здобувачі освіти з професії “Електрогазозварник ручного
зварювання”.
14.10.2020 р., 12:00�12:45
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 978 4813 1220, код доступу: 523922
Посилання https://zoom.us/j/97848131220?pwd=T2w3UmovNlE1MFpZVlhZVzZZcHhBdz09

Педагогічний коучинг “Професійне вигорання вчителя, викладача”.
Проводить: Казакова Ольга, викладач біології, хімії та курсу “Science” Альтернативної школи SchoolinG, методист
Комунального позашкільного навчального закладу “Київська Мала академія наук учнівської молоді”, гештальт#
консультант, аспірант кафедри соціальноії філософіії, філософіії освіти та освітньоії політики НПУ ім. М. П. Драго#
манова, сертифікований Collegium Wratislaviense (Польща) тьютор ІІ ступеня.

14 жовтня 2020 року
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Питання, що обговорюватимуться: як вчасно помітити ознаки емоційного й професійного вигорання; які прийоми
саморегуляції емоційного стану допоможуть не перегоріти на роботі; які опори й внутрішні ресурси стануть 
у нагоді для роботи вчителя.
Цільова аудиторія: вчителі й викладачі.
14.10.2020 р., 14:00�14:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 817 5884 1460, код доступу: 122988
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/81758841460?pwd=V0VOR21rS0VyVEdOM21iMXpEWEx3UT09 

Семінар�практикум “Створення та реалізація освітніх програм (для обдарованих учнів) спеціалізованої освіти
наукового спрямування”.
Проводять: Поліхун Наталія Іванівна, к.пед.н., с.н.с., завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту
обдарованої дитини НАНП України; Сліпухіна Ірина Андріївна, д.пед.н., професор, головний науковий співробітник
відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАНП України; Постова Катерина Григорівна,
к.психол.н., провідний науковий співробітник відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАНП
України; Горбань Леся Володимирівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу підтримки обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАНП України; Біда Дарія Дмитрівна, доцент кафедри педагогіки Львівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, головний редактор природничого науково#популярного
журналу для дітей “КОЛОСОК”; Чернецький Ігор Станіславович, к.пед.н., завідувач відділу створення навчально#
тематичних систем знань НЦ “Мала академія наук України”, методист УФМЛ КНУ імені Тараса Шевченка.
Питання, що обговорюватимуться: освітні програми наукової освіти для обдарованих дітей (зарубіжний досвід,
вітчизняний вимір); особливості проєкту освітньої програми спеціалізованої освіти наукового спрямування.
Цільова аудиторія: методисти, вчителі, керівники гуртків ЗЗСО та позашкільних навчальних закладів, всі хто
цікавиться питаннями наукової освіти та освіти обдарованих дітей.
14.10.2020 р., 14:00�14:40 – І частина, 15:00�15:40 – ІІ частина
Попередня реєстрація за посиланням https://forms.gle/mAaiaVf3KPb56YiFA 
Платформа Zoom, І частина – ідентифікатор 920 2196 8755, код доступу pCBit3, ІІ частина – ідентифікатор 947
7680 6044, код доступу uvVy4J

Вебінар “Андрагог як фахівець у сфері освіти дорослих”
Проводить: Лук'янова Лариса Борисівна, д.пед.н., професор, член#кореспондент НАПН України, директор
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Доповідачі: Аніщенко Олена Валеріївна, д.пед.н., професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Баніт Ольга Василівна, д.пед.н., старший дослідник, провідний
науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; Коваленко Олена Григорівна, д.психол.н., професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Калюжна Тетяна Григорівна, к.філос.н.,
с.н.с., провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України; Котирло Тамара Володимирівна, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Піддячий Володимир Миколайович, к.пед.н.,
старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України; Самко Алла Миколаївна, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Шарошкіна Наталія Геннадіївна, молодший науковий співробітник
відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 
Питання, що обговорюватимуться: андрагог як cуб'єкт професійної діяльності; професійна компетентність
педагогічного персоналу в сфері освіти дорослих; професійна підготовка андрагогів: стан і перспективи;
візуалізація андрагогічної пролематики в українській енциклопедистиці.
Цільова аудиторія: педагогічні й науково#педагогічні працівники ЗВО, наукових установ, представники
громадських організацій, аспіранти, студенти, інші учасники виставки.
14.10.2020 р., 16:00�17:30
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 863 9678 9073
Посилання https://us02web.zoom.us/j/86396789073

Круглий стіл “Професійне самовизначення учнівської молоді: сучасні тенденції”. 
Доповідачі: Охріменко Зорина Володимирівна, к.пед.н., завідувач лабораторії виховання готовності до ринку праці
Інституту проблем виховання НАПН України; Морін Олег Леонідович, к.пед.н., старший науковий співробітник 
лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України; Шевенко Алла Миколаївна,
науковий співробітник лабораторії виховання готовності до ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України.
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Питання, що обговорюватимуться: сучасна система професійної орієнтації як необхідна складова виховання
готовності до ринку праці; аспекти формування в підлітків професійно#ціннісних орієнтацій до трудової
діяльності; портфоліо учня – запорука ефективного професійного самовизначення.
Цільова аудиторія: науковці, науково#педагогічні й педагогічні працівники, студенти, представники громадських
організацій, закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти.
14.10.2020 р., 16:00�16:40
Платформа: Zoom, ідентифікатор: 849 2780 2922, код доступу: K7Veq2
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/84927802922?pwd=UXREMHZ6bXBEWE9ud0F2ekYwYy9JUT09

Круглий стіл “Модернізація шкільної математичної освіти в контексті результатів міжнародного дослідження
якості освіти PISA*2018”.
Доповідачі: Бурда Михайло Іванович, д.пед.н., професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти
Інституту педагогіки НАПН України; Васильєва Дарина Володимирівна, к.пед.н, старший науковий співробітник
відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Простакова Юлія Сергіївна,
к.пед.н., старший викладач кафедри математики Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди; Вашуленко Ольга Петрівна, к.пед.н., старший  науковий співробітник відділу математичної та
інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.
Питання, що обговорюватимуться: пріоритети й принципи відбору практико#орієнтованого змісту базової
математичної освіти; інноваційні технології розвитку математичної компетентності в контексті результатів PISA#
2018; особливості завдань PISA#2018 з математики й результати їх виконання в Україні; нові підходи до
розроблення стандарту базової математичної освіти.
Цільова аудиторія: вчителі закладів загальної середньої освіти, викладачі закладів вищої педагогічної освіти,
методисти закладів підвищення кваліфікації вчителів.
14.10.2020 р., 15:00�16:00
Пряма трансляція на сторінці відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України (фейсбук).
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB#
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97#
%D1%82%D0%B0#
%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D
1%97#%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8#111003740483516 
Після проведення заходу запис буде розміщено на YouTube каналі Інституту педагогіки НАПН України.

Майстер�клас “Корекційно*розвиткова робота з дітьми зі складними порушеннями дошкільного віку в умовах ІРЦ”.
Проводять: Шовтюк Алла Миколаївна, директор комунальної установи “Другий інклюзивно#ресурсний центр”
Житомирської міської ради; Андрущенко Ірина Миколаївна, вчитель#дефектолог комунальної установи “Другий
інклюзивно#ресурсний центр” Житомирської міської ради; Криволапова Ольга Миколаївна, вчитель#реабілітолог
комунальної установи “Другий інклюзивно#ресурсний центр” Житомирської міської ради; Артюх Юлія Валеріївна,
практичний психолог комунальної установи “Другий інклюзивно#ресурсний центр” Житомирської міської ради.
Питання, що обговорюватимуться: розвиток мовлення в дітей зі складними порушеннями розвитку;
нейропсихологічна гімнастика для мозку; музикотерапія, важливість вивчення ритму в роботі з дітьми зі
складними порушеннями; розвиток емоційно#вольової сфери дітей зі складними порушеннями розвитку.
Цільова аудиторія: батьки дітей з особливими освітніми потребами, фахівці закладів дошкільної освіти,
інклюзивно#ресурсних центрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.
Посилання для перегляду: https://nmc.zt.ua/?cat=29 (розділи “Новини”, “Сучасна освіта Житомира”).

Майстер�класи “Виготовлення захисної маски”, “Нове життя вторинної сировини”, “Українські козаки”.
Проводять: Стрельцова Олена Олександрівна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної творчості
дітей та юнацтва; Рижих Наталія Олександрівна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної творчості
дітей та юнацтва; Феофанова Євгенія Андріївна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної творчості
дітей та юнацтва; Горячова Катерина Станіславівна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва; Бикова Вікторія Станіславівна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва.
Матеріали розміщено за посиланням: http://docttdu.net.ua/

ВІДЕО�ПРЕЗЕНТАЦІЇ
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У 2020 р. вчені НАПН України в контексті актуальних проблем 
та пріоритетів державної освітньої політики продовжували наукове 
та методичне забезпечення модернізації сфери освіти. 

Відкриття веб@конференції “Учені НАПН України – 
українським вчителям”, 27 серпня 2020 р.

У дошкільній освіті колективами Інституту психології імені 
Г.С. Костюка та Інституту проблем виховання розроблено
інноваційну Концепцію освіти дітей раннього та дошкільного віку,
мета якої полягає у забезпеченні системних змін в освіті дітей від
народження, управлінні цією освітньою ланкою на різних її етапах
задля створення надійних підвалин розвитку людського потенціалу
на засадах дитиноцентризму.

Концепція слугує основою для оновлення Закону України “Про
дошкільну освіту”, державного стандарту дошкільної освіти – Базо#
вого компоненту дошкільної освіти України, підготовки методич#
ного і діагностичного інструментарію оцінювання освітньої якості.

Обговорення проєкту інноваційної Концепції освіти дітей раннього
та дошкільного віку в Президії НАПН України (доповідає

директорка закладу дошкільної освіти “Левенятко”)

Вченими Інституту педагогіки та Інституту проблем виховання
взято участь у розробленні Державного стандарту базової
середньої освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України 
30 вересня 2020 року. В Інституті педагогіки триває підготовка
академічного варіанту типової освітньої програми для цієї ланки

освіти. У більшості шкіл України впроваджується розроблений
вченими інституту новий зміст початкової освіти, зокрема підго#
товлено 9 підручників для третіх класів Нової української школи.

Для забезпечення дистанційного навчання в умовах карантину
інститутом створено методичні рекомендації щодо організації
самостійної роботи учнів різного шкільного віку, запропоновано
критерії оцінювання академічної успішності школярів з усіх
предметів за дистанційного навчання, апробовано та впроваджено
інноваційну систему діагностики і моніторингу його якості.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
підготував та оприлюднив інформаційні бюлетені “Електронні
освітні ресурси для вчителів різних предметів з організації
дистанційного навчання” (https://lib.iitta.gov.ua/719807/) та
“Онлайн#інструменти для організації дистанційного навчання 
в умовах карантину”. У ході експерименту всеукраїнського рівня
“Технологія навчання учнів початкової школи “Розумники (Smart
Kids)” колективом інституту створено 54 електронні освітні ресурси
з математики та української мови для учнів 1#4 класів закладів
загальної середньої освіти, що забезпечують дистанційне
навчання. Електронне наукове фахове видання інституту
“Інформаційні технології і засоби навчання” є одним із кращих 
в Україні за рейтингом Google Scholar (https://journal.iitta.gov.ua/).

Експериментальна діяльність НАПН України за проєктом 
“Smart Kids” (реалізація Концепції “Нова українська школа”)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

УКРАЇНИ – ОСВІТЯНАМ

Презентація проєкту
Державного стандарту
базової середньої освіти
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Досягнення НАПН України світового класу. Електронне наукове
періодичне фахове видання “Інформаційні технології і засоби

навчання”, що індексується в наукометричній базі Web of Science
Core Collection та набуло світової популярності 

Інститутом обдарованої дитини розроблено проєкт освітньої
програми для закладів спеціалізованої освіти наукового
спрямування. Вчені установи підготували та апробували
профорієнтаційно#діагностичну тестову систему “Інтереси та
здібності”, сформували електронну базу методів діагностики
когнітивних та особистісних чинників самовизначення стосовно
майбутньої професії учнів з різними видами обдарованості,
розробили програму корекційно#розвивальних занять “Соціально#
психологічна адаптація обдарованих учнів в умовах інформаційно#
освітнього середовища ЗЗСО”. Вчені інституту спільно з Малою
академією наук України задіяні у створенні першого інтерактивного
наукового простору – “Музею науки” Малої академії наук України.

Інститут проблем виховання залучений до розроблення типової
освітньої програми позашкільної освіти, здійснює консультування
педагогічних працівників і керівників закладів позашкільної освіти 
з питань дистанційного навчання, навчальних програм, модернізації
освітнього процесу, підвищення кваліфікації.

Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка розроблено та оприлюднено 4 підручники, 8 навчально#
методичних посібників, критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку,
4 типові освітні програми початкової ланки спеціальних та
інклюзивних закладів освіти для учнів з інтелектуальними
порушеннями, комплект корекційно#розвивальних програм для 
1#4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для
таких дітей, 12 інформаційно#методичних матеріалів для батьків,
педагогів, психологів щодо роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами в умовах дистанційного навчання.

Під час VІ Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та
психології “Особливі діти”: освіта і соціалізація” в НАПН України 

1 жовтня 2020 р.

Провадиться постійне консультування педагогічних працівників
з питань інклюзивного навчання, корекційно#розвивальної роботи,
організації особистісно орієнтованого освітнього процесу осіб 
з особливими потребами, консультування їх батьків. З цією метою
при інституті створено Психологічний консультативно#тренінговий
центр, де надаються освітні послуги, організована науково#
дослідна, консультаційна, психодіагностична, психокорекційна та
психологічно#тренінгова діяльність, зокрема онлайн#консульту#
вання. Проведено підвищення кваліфікації понад 500 фахівців, 
які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Інститутом професійно#технічної освіти розроблено про#
фесійні стандарти: “Майстер виробничого навчання”, “Педагог
професійного навчання” та “Методист закладу професійної
(професійно#технічної) освіти”. Стандарти затверджено Міні#
стерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України. Колективом інституту успішно впроваджується
інноваційний проєкт з організації навчання в дистанційному
форматі у закладах професійної (професійно@технічної) освіти.
Створено методичне забезпечення SMART#комплексів для
дистанційного навчання здобувачів фахової передвищої та
професійно#технічної освіти. 

Експериментальна робота “Розроблення навчально@методичних
матеріалів для професійної підготовки кваліфікованих робітників
машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського
харчування в умовах дуальної форми здобуття освіти” на базі
Навчально@методичного центру професійно@технічної освіти 

та Краматорського вищого професійного училища 
у Донецькій області

В інноваційному “Музеї науки” Малої академії наук
України у Національному комплексі “Експоцентр України”
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Вчені інституту реалізують міжнародний проєкт Erasmus+ “Нові
механізми управління на основі партнерства та стандартизації
підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)”,
метою якого є вдосконалення управління підготовкою викладачів
для закладів професійної освіти (https://cutt.ly/MgwzRVt).

Для науково#методичного забезпечення вітчизняної вищої
освіти науковцями Інституту вищої освіти розроблено та
обґрунтовано стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації
для стійкого розвитку суспільства, підходи і механізми, показники
та критерії оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції,
механізми реалізації ефективного врядування в університетах,
розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України. 

Вчені інституту виконують міжнародні проєкти, спрямовані на
вдосконалення та підвищення якості української вищої освіти –
“Структурована співпраця в області докторських досліджень
(підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного
письма в регіонах України” (2016#2020 роки), “Програма
вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019#2021 роки).
Інститут є координатором і грантоутримувачем великого (1,5 млн
євро) проєкту ЄС “Відродження переміщених університетів:
посилення конкурентоспроможності, підтримка громад” (2020#
2023 роки, https://ihed.org.ua/ internationalization/redu/).

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів 
України – міжнародна діяльність Інституту вищої освіти 

НАПН України

У 2020 р. Інститутом вищої
освіти НАПН України як
ґрантоутримувачем
розпочато проєкт ЄС
“Відродження
переміщених
університетів: посилення
конкурентоспроможності,
підтримка громад”
вартістю 1,5 млн євро

Наукові працівники Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна взяли активну участь у розробленні
проєкту Закону України “Про освіту дорослих”, що має визначити
пріоритетні напрями освіти дорослих, упорядкувати її систему,
визначити засади співробітництва між органами державного
управління, місцевого самоврядування та провайдерами освіти
дорослих, закласти правові основи діяльності її нових інституцій.
За участі інституту підготовлено проєкти нових професійних
стандартів “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої
освіти” та “Вчитель закладу загальної середньої освіти”. Вчені
інституту створили та запровадили навчальні курси з питань
професійної орієнтації особистості для педагогічних і науково#
педагогічних працівників.

Підготовка законопроєкту “Про освіту дорослих” за активної
участі вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих та

ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України

З метою забезпечення освітньо@виховного процесу у період
запроваджених Урядом України протиепідемічних заходів
Інститутом проблем виховання розроблено й оприлюднено
методичні матеріали – гайди (керівництва) (https://ipv.org.ua/2020/
analitychna#dovidka#vykhovnyy#protses#v#umovakh#pandemii/),
зокрема “Алгоритм побудови соціального партнерства” (гайд 
з налагодження партнерської взаємодії між закладами освіти та
партнерськими організаціями), “Моє місто майбутнього” (гайд із
ситуаційно#рольової гри), “Бюджет проєкту” (гайд з написання
кошторису проєктів, які можуть бути створені та реалізовані 
у закладах освіти та (або) дитячих громадських організаціях), “Як
бути вмотивованим” (гайд з уникнення синдрому професійного
вигорання для освітян).

Учені Інституту психології імені Г.С. Костюка, Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка,
Інституту соціальної та політичної психології, Українського
науково#методичного центру практичної психології і соціальної
роботи здійснюють комплексне психологічне забезпечення
освітнього процесу та моніторингу і формування громадського
ставлення до реформ освіти, систематично в онлайн#режимі
надають консультативну допомогу учасникам освітнього процесу.

В Інституті психології імені Г.С. Костюка розроблено
технологію психотерапевтичної допомоги постраждалим у по#
доланні проявів посттравматичного стресового розладу та
оновлено підхід до методів надання психологічної допомоги сім’ям
постраждалих у подоланні складних життєвих обставин. Інститут
оприлюднив практико орієнтовані матеріали онлайн конференції
“Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та
технології забезпечення”, в яких обґрунтовано психолого#
організаційні умови і технології забезпечення психологічного
здоров’я персоналу організації в умовах пандемії Сovid#19
(https://doi.org/10.37472/2707#305X#2020#2#1#7#10). 

В Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи
Ярмаченка запроваджено проєкт “Психологічний супровід родин
дітей з особливими потребами у кризових ситуаціях та в умовах
дистанційного навчання”. 

Вчені Інституту соціальної та політичної психології підготували
збірник онлайн семінарів “Досвід переживання пандемії Сovid#19:
дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна
підтримка” для психологів, педагогів, викладачів закладів вищої
освіти (http://ispp.org.ua/wp#content/uploads/Static/dosvid_onl#
sem_23#04#20_and_15#05#20_ncov19.pdf). На базі Навчально#
практичного центру психологічних інновацій інституту реалізується
відкритий проєкт психологічної підтримки і допомоги населенню під
час пандемії Covid#19 “ОНЛАЙН#КОЛО” (http://ispp.org.ua/volonter#
skij#proekt#onlajn#kolo/). Проєкт спрямовано на збереження
психологічного здоров’я та благополуччя громадян, поширення
науково обґрунтованої, достовірної і корисної інформації,
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рекомендацій і методик з професійної допомоги та самодопомоги
під час пандемії. Окремим напрямом проєкту є підтримка фахівців
соціального профілю (психологів, педагогів, соціальних працівників)
і психологів системи освіти у вигляді методичного забезпечення
роботи з населенням під час пандемії та профілактики емоційного
вигорання. Заходами проєкту охоплено понад 25 тис. осіб.

Відкритий проєкт психологічної підтримки і допомоги населенню
під час пандемії Covid@19 Інституту соціальної та політичної

психології НАПН України “ОНЛАЙН@КОЛО”

Українським науково#методичним центром практичної
психології і соціальної роботи запропоновано Концепцію
психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності
психологічної служби (https://doi.org/10.37472/2707#305X#2020#2#
1#9#1), що передбачає істотне оновлення діяльності психологічної
служби системи освіти відповідно до сучасних вимог.

Значущість наукового доробку вчених#психологів НАПН
України засвідчено присудженням Державної премії України 
в галузі науки і техніки за 2019 рік науковцям Інституту соціальної
та політичної психології за роботу “Життєвий світ і психологічна
безпека людини в умовах суспільних змін”.

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки – 
вчені Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

У 2020 р. три наукові проєкти вчених НАПН України перемогли
в конкурсах “Наука для безпеки людини та суспільства” та
“Підтримка досліджень провідних та молодих учених”
Національного фонду досліджень України: “Психологічна підтримка
літніх осіб у період карантину” (виконавці – науковці Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна), “Хмаро
орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному
розвитку вчителів” (виконавці – вчені Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання), “Подолання наслідків пандемії
COVID#19 у діяльності психологічної служби системи освіти”
(виконавці – наукові працівники Українського науково#методичного
центру практичної психології і соціальної роботи).

Згідно з даними інформаційно#аналітичної системи
“Бібліометрика української науки” вісім працівників НАПН України

входять до Топ 20 педагогів України, зокрема В.Г. Кремень, І.Д. Бех,
С.Д. Максименко, С.О. Сисоєва, О.В. Сухомлинська.

Докладніше зі здобутками вчених НАПН України, її історією 
і сьогоденням, перспективами розвитку можна ознайомитись,
відвідавши сайти наукових установ академії та Університету
менеджменту освіти, сайти НАПН України (http://naps.gov.ua/ua/),
наукового рецензованого журналу “Education: Modern Discourses” /
“Освіта: сучасні дискурси” (http://emdnaes.org.ua/), Вісника НАПН
України (https://visnyk.naps.gov.ua/) та Електронну бібліотеку НАПН
України (http://lib.iitta.gov.ua/). Електронна бібліотека академії дає
доступ до 22 тис. ресурсів, підготовлених вченими НАПН України. Її
послугами щомісяця користуються більше 500 тис. осіб із різних
країн, кількість переглядів сторінок наближається до 7 млн.

У наступному році вчені НАПН України продовжуватимуть
дослідження з метою наукового і методичного забезпечення
реалізації Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку,
оновленого державного стандарту дошкільної освіти, Концепції
“Нова українська школа”, підготовки до міжнародного по#
рівняльного дослідження PISA#21, здобуття освіти особами 
з особливими потребами, освітнього процесу в наукових ліцеях,
закладах професійної (професійно#технічної) освіти, освіти
дорослих, адаптації концепції “Відкрита наука”, оцінювання
ефективності освітньої діяльності університетів, діяльності науково#
педагогічних працівників, розроблення професійних стандартів. 

Вісник Національної академії
педагогічних наук України –
електронне наукове періодичне
видання відкритого доступу 
в контексті світової ініціативи
“Відкритої науки” (Open Science)

Англомовний науковий журнал
НАПН України “Education: Modern
Discourses”

Електронна бібліотека НАПН
України – 6,7 млн завантажень 
із понад 140 країн світу

Подальший розвиток інформатизації освіти потребуватиме
створення методики використання інформаційно#цифрового
освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти 
в умовах дистанційного навчання.

Психологічний супровід системи освіти передбачає
впровадження науково#методичного забезпечення психологічної
служби системи освіти, розроблення інноваційних засобів
медіаосвіти, комплексу соціально#психологічних технологій для
забезпечення підтримки освітніх реформ, технологій психо#
соціального супроводу дітей та сімей, які опинились 
у складних життєвих обставинах внаслідок кризових подій,
соціально#психологічного супроводу постраждалих від воєнних
дій, оптимізації переходу до мирного життя, соціально#
психологічної підтримки стигматизованих меншин.

Підготували
Луговий В.І., Топузов О.М., 

Регейло І.Ю., Базелюк Н.В., 
Ткаченко Л.І., Довбищенко В.І.
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Формування єдиного освітнього простору сучасних закладів
дошкільної та загальної середньої освіти спрямоване на
поліпшення якості освіти в умовах розвитку інформаційного
суспільства та конкурентоспроможної економіки. Досягти цієї мети
можна за умови педагогічно виваженого та методично вмо#
тивованого використання комп’ютерно орієнтованих методичних
систем дослідницького навчання, підготовки учнів до ви#
користання інформаційно#когнітивних технологій у вирішенні
практичних завдань, забезпечення доступу до якісної освіти через
впровадження дистанційного навчання, розвиток освітніх порталів,
забезпечення обладнанням закладів дошкільної та загальної
середньої освіти. 

В основу дослідницького проєкту “Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences” покладено ідеї реалізації компетентнісного
підходу щодо навчання із врахуванням відповідних Державних
стандартів. Модернізуючи освітню систему, вчителі та вихователі,
адміністрація навчальних закладів усвідомлюють, що освіта
насамперед повинна задовольняти потреби суспільства. В рамках
експериментального дослідження виокремлено той необхідний 
і достатній набір знань, умінь і навичок, засвоєння і опрацювання
яких, з одного боку, дозволить школяреві, що прийшов із зви#
чайного середньої ланки школи, реалізувати програму мінімум –
вступ до вищого навчального закладу, з іншого боку, –
забезпечити успішність подальшого навчання. Їх активне
засвоєння і опрацювання повинні забезпечити відповідний
розвиток інтелектуальних здібностей учня.

Ефективність впровадження курсів STEM#робототехніки та
практичне використання учнями знань даного навчального курсу
задля розроблення та впровадження інновацій в життєдіяльності
слугували підґрунтям для визначення тематики проектно#
дослідницької роботи. Пропоновані інновації сприяють виявленню
потенційних математичних здібностей, підвищенню результа#
тивності логіко#математичного розвитку дітей та учнів, розвитку
необхідних для сучасної людини мисленнєвих якостей та
операційного мислення.

Постійний аналіз навчальних занять та моніторинг щодо
реалізації проектів в рамках дослідження (на основі па#
раметризації режимних моментів) свідчать про те, що з ви#
користанням інтегрованого підходу ефективніше відбуваються
взаємопроникнення й систематизація знань дітей, становлення 
в них цілісної та світоглядної картини світу, розвиток пізнавальних
здібностей, гнучкості мислення, вмінь і навичок, формування та
розвиток необхідних компетентностей. Особливістю варіативних
навчальних курсів є їх практична орієнтованість. Профільна
адаптація засобами математики здійснюється в основному
шляхом перерозподілу кількості годин, що відводяться на
вивчення певних тем, тобто варіюванням, в певних межах,
глибиною навчального матеріалу, введенням додаткових розділів
математики. Таких цілей було досягнуто шляхом збільшення
кількості задач для розв’язування, проведенням індивідуальних
домашніх завдань і практичних робіт, розрахунково#графічних
робіт та ін.

Врахування запропонованої структуризації знань і виваженого
співвідношення виокремлених типів знань дозволило розробити
зміст профільного навчання із врахуванням ґрунтовної
диференціації і можливості побудови школярами індивідуальної
освітньої програми, а також сприяло наповненню трьох

найважливіших компонентів змісту профільного навчання:
базового інваріантного, профільного варіативного і додаткового.
Були розроблені та реалізовані на практиці різні моделі
(розширеної та поглибленої) природничо#математичної освіти 
в умовах роботи профільних класів різних типів закладів загальної
середньої освіти в контексті неперервності освіти. 

На підставі аналізу статистичних даних, результати яких
наведені в дослідженні, наполягаємо на необхідності збільшення
кількості класів природничо#математичного профілю. Для
збереження і посилення рівня інженерної освіти вищим навчаль#
ним закладам необхідно збільшувати рівень підготовлених
фахівців і збільшувати кількість професійно#орієнтованих
абітурієнтів в контексті сьогоднішніх реалій. У процесі формування
змісту навчання і його реалізації в практичній діяльності необхідно
враховувати, що учні, які обирають природничо#математичний
профіль, істотно відрізняються за рівнем свого інтелектуального
розвитку в кращу сторону.

Комп’ютерно орієнтована система навчання дітей та учнів та
розвитку їх технологічної компетентності представляється 
у вигляді сукупності інноваційних дослідницьких практик
(“навчання через гру”, “навчання – відкриття”, “навчання –
дослідження”, “занурення в процес пізнання”), які реалізуються 
з використанням техносфери освітніх організацій на принципах
варіативності і їх використання сприяє активізації пізнавальної
діяльності (гра, дослідження, спілкування і т.д.). Мотивація учнів
до пізнання і вибору інженерних професій досягається за рахунок
їх зацікавлення дослідницькими та інноваційними практиками, 
в тому числі виконанням розрахунково#графічних робіт.

Інтерактивне навчання з педагогічно виваженим викори#
станням окремих компонентів КОМСДН забезпечується викори#
станням відповідних програм, експозицій, лабораторного та
демонстраційного обладнання, відповідного програмного за#
безпечення та контенту, активних форм організації навчально#
виховного процесу, дослідницької та проектної діяльності учнів. Із
педагогічно виваженим використанням компонентів КОМСДН
можна здійснювати комплекс освітніх заходів із врахуванням
неперервності навчально#виховного процесу (у дитячому садку,
початковій, основній і середній школі, вищому навчальному
закладі), що сприятиме підвищенню мотивації щодо вивчення
учнями природничих і комп’ютерних наук, математики, інженерної
графіки, робототехніки, біотехнології і т.д.

Формування комп’ютерно орієнтованих систем дослід#
ницького навчання здійснюється на основі варіативного
функціонально@модульного принципу, за рахунок чого забезпе#
чується можливість групам дітей та молоді під час одного заняття
займатися різними проектами і виконувати індивідуальні завдання
(згідно з індивідуальною освітньою траєкторією і психофі#
зіологічними особливостями дітей і учнів). Набір варіативних
функціональних модулів комп’ютерно орієнтованих систем
дослідницького навчання добирається з урахуванням методичної
теми та завдань закладу освіти, її спеціалізації, перспектив
розвитку, необхідності інтеграції з академічними та бізнес#
структурами. Аналіз результатів щодо використання проектно#
дослідницьких технологій навчання упродовж експериментального
дослідження дає підстави стверджувати, що учні із задоволенням
відкривають для себе найскладніший предмет шкільної програми
не через призму “сухих” формул і теорем, а шляхом пізнаннєвого
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поєднання світу математики та законів природи із врахуванням
міжпредметних зв’язків.

Особливістю варіативних курсів є їх практична орієнтованість,
а саме орієнтація на вироблення практичних вмінь, навичок та
компетентностей, а не теоретичних знань. Для розвитку
відповідних умінь і компетентностей навчальний процес було
доповнено такими формами, як навчання педагогів#тренерів, в т.ч.
зі STEM#освіти, для проведення занять з дошкільнятами, учнями
молодших та старших класів, проведення Всеукраїнських турнірів,
виїзних уроків у структурних підрозділах НАН України, тижня
математики та предметів природничого циклу, щорічної Літньої
школи “Clever: School of Natural and Mathematical Sciences”, літніх
та зимових таборів, зустрічі з практиками, фахівцями наукових
установ, започаткування нового міжнародного проекту для
школярів, молоді, батьків та ін. Забезпечення розвитку необхідних
компетентностей учасників експерименту під час навчання курсів
за вибором, в т.ч. числі зі STEM#освіти, сприяння створенню умов
для інтеграції кращих педагогічних практик для дорослих і дітей,
розвитку культури з урахуванням регіональних особливостей.

Сутність проектно#дослідницької діяльності в рамках
експериментального дослідження полягала також в розробленні
відповідних розділів та модулів навчальних предметів, що містять
розділ “STEM#робототехніка” та навчально#методичних матеріалів
для учнів та вчителів. Вивчення STEM#робототехніки сприяє
формуванню в учнів міжпредметних та метапредметних
компетентностей, в тому числі вміння проводити дослідження в
команді, самостійності прийняття рішень в конкретних життєвих
ситуаціях, в тому числі із врахуванням особливостей навко#
лишнього середовища та наявністю додаткових матеріалів.
Завдяки впровадженню в навчально#виховний процес STEM#
робототехніки учні з цікавістю шукають та знаходять взаємо#
зв’язки між різними галузями знань на основі змодельованих
прототипів механічних пристроїв, з’ясовуючи при цьому специфіку
роботи механічних конструкцій, уточнюючи для себе фізичні
поняття та величини, працюючи при цьому у власному ритмі та 
з врахування індивідуальної траєкторії розвитку учня тощо.

У рамках експериментального дослідження “Clever: School of
Natural and Mathematical Sciences” підготовлено методичні
рекомендації щодо використання варіативних моделей КОМСДН
предметів природничо#математичного циклу, в т.ч. зі STEM#освіти
для вихователів дитячих садків та вчителів шкіл. Дослідно#
експериментальна робота спрямована на створення такого
освітнього середовища, яке б дозволило на практиці ґрунтовно
реалізувати завдання, наприклад, Базового компонента
дошкільної освіти у його варіативній частині на сучасному рівні,
інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття,
розуміння та глибину засвоєння дитиною необхідних масивів
знань в особистісному розвитку творчості дітей та учнів шляхом
впровадження КОМСДН із педагогічно виваженим використанням
ІКТ. Для розвитку відповідних умінь і компетентностей навчальний

процес було доповнено навчанням педагогів#тренерів зі STEM#
освіти, для проведення занять з дошкільнятами, учнями молодших
та старших класів, проведення Всеукраїнських турнірів, відкритих
уроків, тижнів математики та предметів природничого циклу,
щорічної Літньої школи “Clever: School of Natural and Mathematical
Sciences”, зустрічі з практиками, фахівцями наукових установ,
започаткування нового міжнародного проекту для школярів,
молоді, батьків та ін. Забезпечення розвитку необхідних
компетентностей учасників експерименту під час навчання курсів
за вибором, в т.ч. числі зі STEM#освіти, сприяння створенню умов
для інтеграції кращих педагогічних практик для дорослих і дітей,
розвитку культури з урахуванням регіональних особливостей.

У рамках дослідно#експериментальної роботи в закладах
дошкільної освіти успішно реалізовуються численні освітні
проекти, в тому числі із врахуванням специфіки роботи з дітьми 
з особливими освітніми потребами: “Математика в музиці”,
“Дошкільнятам про фрактали”, “LEGO + математика”, “Форму@
вання комунікативної компетентності дошкільників засобами ІКТ”,
“Ознайомлення дошкільників з основами  біомедицини” та ін.
Підготовлено методичні рекомендації щодо використання
варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища
навчання предметів природничо#математичного циклу в ЗДО 
і ЗЗСО для вихователів дитячих садків та вчителів шкіл. Постійно
обсервуються творчі групи вчителів та здійснюється моніторинг
стану розвитку мотивації та формування переконань дітей 
у навчально#виховному процесі. Тривав моніторинг знань учнів та
діагностики психологічної готовності вихователів та вчителів
навчати з урахуванням міжпредметних зв’язків. Узагальнені
результати психологічного обстеження дітей старшого
дошкільного віку та рівень засвоєння вихованцями знань,
розвиток їх умінь і навичок свідчать, що кількість дітей, які мають
достатню працездатність зросла на 21%, що дає підстави зробити
висновок про ефективність налагодженої системи роботи з цього
напрямку. Рівень розвитку дрібної моторики збільшився 
у порівнянні з попередніми роками на 18%.

Результати моніторингу підтверджують, що рівень інте#
лектуального розвитку, сформованості відповідних переконань
дітей, у яких реалізовувалися освітні проекти, значно вищий 
у порівнянні з іншими. Безперечно, триває робота в рамках 
в рамках дослідницького експерименту позитивно впливає на
розвиток інтелекту дітей, розширення уявлень про навколишній
світ, формування екологічної, мовленнєвої культури, здоров’я#
збережувальних знань, умінь і навичок та розвиток мате#
матичного, логічного, інженерного мислення в контексті
неперервності освіти. Постійно обсервується рівень підвищення
професійної компетентності членів творчої групи педагогів та
відстежується результативність їх педагогічної роботи.
Ефективність дослідницько#експериментальної роботи позитивно
оцінюється учасниками експерименту, батьками та експертами, 
в тому числі міжнародними експертами.

XII Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”
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В рамках дослідно#експериментальної роботи над комуні#
каційним проектом “SIEG: Science, Informatics, English, German” та
з метою формування світогляду учнів, системи їх орієнтації та
самореалізації, становлення екологічного та економічного
мислення шляхом знаходження міжпредметних зв’язків при#
родничих дисциплін, продовжувалася системна кооперація
вчителів творчої групи. Упродовж 2016#2020 н.рр. учнівські
команди двічі на семестр збирались за “круглим столом”,
обговорити ключове питання проекту: “Чи варто вивчати предмети
природничого циклу в комплексі?”. Команди обмінювалися
черговими питаннями та відповідали на них з точки зору предмету.
На останньому засіданні було проведено рейтингову оцінку
запитань. Ґрунтовніше з результатами роботи можна ознайо#
митися в розширеному звіті про результати дослідно#
екпериментальної роботи.

З врахуванням результатів діагностики щодо рівнів оволодіння
педагогами та учнями навичками роботи щодо виваженого
використання інфорамаційно@комунікаційними технологій та
інших засобів навчання було здійснено ефективну роботу щодо
реалізації завдань експериментального дослідження. В умовах
сучасного інформаційного суспільства оновлено методику
традиційного навчання. Вона зорієнтована на педагогічно
виважене використання окремих компонентів комп’ютерно
орієнтованого середовища навчання, що сприяє покращенню
ефективності навчально#виховного процесу, дозволяє учням
співпрацювати з носієм даних, здійснювати добір необхідного
навчального матеріалу і бути активними учасниками освітнього
процесу. Вчителі школи педагогічно виважено та методично
вмотивовано використовують ІКТ, зокрема окремі компоненти
КОМСДН під час проведення уроків і позакласних заходів, 
в процесі виконання дослідницьких завдань.

Аналіз результатів емпіричного дослідження виявив готовність
учнів, батьків, педагогів до участі в дослідно#експериментальній
роботі і став основою для розроблення заходів щодо реалізації
завдань експерименту. Природничо#математична освіта в закладах
загальної середньої освіти спрямовується на отримання учнями
необхідних і достатніх математичних знань, розвиток вмінь,
навичок, відповідних форм мислення та здібностей для: (1) вступу
до обраних ними вищих навчальних технічних закладів; 
(2) успішного навчання у закладі вищої освіти. Безперечно,
важливим є також загальний інтелектуальний розвиток учнів,
відповідно, формування в процесі навчання у школярів
математичного мислення, необхідного для ефективного функціону#
вання людини у сучасному суспільстві, в тому числі задля її
динамічної адаптації у суспільстві. Вважатимемо, що основне
завдання математичної освіти учнів природничо#математичного
профілю полягає в тому, щоб навчити школярів вчитися, формувати
навички щодо самостійної роботи, відповідно, розвивати
інтелектуальні та творчі здібності учнів. Уточнення та розширення
учеможливих організаційних форм, моделей та ресурсного
забезпечення комп’ютерно#орієнтованих систем навчання предметів
природничо#математичного циклу в закладах освіти дозволяє
ґрунтовно реалізувати на практиці проблемні завдання.

Перевірка математичного розвитку учнів не зводиться до вмінь
та навичок рецептурного розв’язування простих стандартних
задач. Натренованість школярів на розв’язування найпростіших
стандартних задач без ґрунтовного розуміння значення матема#
тичних закономірностей не сприяє розвитку інтелектуальних
здібностей учнів та швидко забувається ними після завершення
вивчення навчальної теми. Учень, котрий прагне здобути вищу
освіту, окрім обчислювальних навичок (вміння виконувати
арифметичні дії з числами та дробами, виконувати тотожні
перетворення алгебраїчних, тригонометричних перетворень та ін.)
повинен отримати розуміння про математику та її методи,
отримати логічний розвиток, графічну культуру, розвиток
просторового мислення, навичок самостійної роботи, вміння за
використовувати конкретні факти та вміти отримувати необхідні
відомості.

Аналіз статистичних даних, результати яких представлено 
у дослідженні, дає підстави наполягати на необхідності збільшення
кількості класів природничо#математичного профілю. Для
збереження та підсилення рівня інженерної освіти вищим
навчальним закладам необхідно збільшувати якість підготовлених
фахівців та збільшувати кількість професійно#зорієнтованих
абітурієнтів в контексті сьогоднішніх реалій. У процесі формування
змісту навчання та його реалізації в практичній діяльності
необхідно враховувати, що учні, котрі обирають природничо#
математичний профіль, суттєво відрізняються за рівнем свого
інтелектуального розвитку. 

У дослідженні використовуються методики для проведення
експериментів в шкільній діагностичній практиці щодо визначення
інтелектуальних здібностей учнів, в тому числі результати
експерименту аналізуються на основі експериментальних
досліджень. За результатами вище згаданих експериментів можна
стверджувати, що кількість обдарованих учнів в будь#якій сфері
діяльності становить 10#15%, відповідно 15#20 % становить група
школярів, які повільніше засвоюють навчальний матеріал та мають
низький рівень знань. Щодо інженерного математичного 
навчання – необхідно, в основному, орієнтуватися на середню
групу учнів, в якій також можна виокремити декілька рівнів: вище
середнього, нормальний або середній. У рамках дослідно#
експериментальної роботи “Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences” педагогічний колектив зорієнтовує учнів не
просто на успішне складання іспитів ЗНО з математики, але й на
успішне навчання в подальшому, не зазнаючи труднощів 
з педагогічно виваженим використанням математичних прийомів,
виконанням необхідних творчих обґрунтувань та обчислень 
з використанням ІКТ. Тривалі педагогічні спостереження та
результати експериментального дослідження підтверджують
збільшення в учнів внутрішньої мотивації під час розв’язування
задач досить високої складності, підвищення рівня засвоєння
матеріалу, в тому числі із використанням професійного
термінологічного апарату, в процесі ознайомлення з матема#
тичними законами та законами природи. У навчальних програмах
задекларовано послідовність оволодіння змістом навчання, однак
вони орієнтовані на засвоєння певного обсягу знань. Однак,
першорядне завдання сучасного вчителя полягає у тому, щоб
окрім формування в учнів необхідного обсягу знань навчити учнів
вчитися, зокрема  з педагогічно виваженим використанням
сучасних інформаційно#комунікаційних технологій. У сучасному
суспільстві затребувані фахівці із вмінням ефективно розв’язувати
практичні задачі, прогнозувати наслідки власної діяльності,
аналізувати результати та добирати нові підходи в ході виконання
проектних завдань. Безперечно, навчальні завдання спрямо#
вуються на різнобічний розвиток учнів, однак на початку експери#
менту спостерігалася тенденція деякого зниження в учнів мотивації
до навчання. На основі аналізу результатів експериментального
дослідження підтверджується ефективність педагогічно ви#
важеного використання технології проектно#дослідницької
діяльності, в тому числі із застосуванням окремих компонентів
КОМСДН предметів природничо#математичного циклу.

В рамках дослідно#експериментальної роботи “Clever: School of
Natural and Mathematical Sciences” постало одне із першорядних
завдань – приділити особливу увагу також дошкільним
навчальним закладам в контексті формування системи навчання
упродовж усього життя людини, неперервності освіти, підвищення
її якості, відповідно, задля підвищення рівня освіченості,
розвиненості та вихованості дитини, набуття дитиною відповідних
компетентностей перед її вступом до ЗЗСО. В рамках дослідження
було апробовано та уточнено варіативні моделі з педагогічно
виваженим використанням окремих компонентів комп’ютерно
орієнтованої методичної системи дослідницького навчання та
забезпечення умов для впровадження нового напряму освіти.
Упродовж 2015#2020 творча група “Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences” реалізовувала освітні проекти: “Математика
в музиці”; “Дошкільнятам про фрактали”; “Інтеграція оздоровчих



та логіко@математичних технологій”; “LEGO + Математика”;
“Формування комунікативної компетентності дошкільників
засобами ІКТ”; “Ознайомлення дошкільників з основами
біомедицини”; “Керуємо емоціями свідомо”; методична розробка
“Інноваційний дослідницький майданчик дошкільного навчального
закладу як чинник модернізації системи освіти”; “Від маленьких
дослідників до великих винахідників”; “Розвиток сенсорних,
інтелектуальних та творчих здібностей дошкільників через
конструктивно@будівельну діяльність”; “Arduino@конструювання –
універсальний засіб навчання та розвитку сучасної дитини”;
“Дослідження інтелектуально@пізнавального компоненту обда@
рованості”; “Вивчення точних наук в закладі дошкільної освіти 
в аспекті впровадження інноваційних технологій STEM@навчання”;
“Створення варіативної моделі інноваційного середовища в ЗДО”;
“Педагогіка М. Монтессорі в роботі з дітьм з ООП”. 

Упродовж 2016#2020 рр. здійснено апробацію факультативних
курсів: “Мікросвіт рослин”; “Science”; “Волинь на 360”; “STEM@
STEAM@STREAM як освіта майбутнього”; “Екосвіт”; “Альтернативні
джерела енергії як умова формування енергетичної незалежності та
безпеки України”; “Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення фізики
в умовах комп’ютерно@орієнтованого навчання”; “Міжпредметні
зв’язки у процесі вивчення хімії в умовах комп’ютерно@орієнтованого
навчання”; “Розвиток міжпредметних зв’язків у процесі вивчення
інформатики в умовах комп’ютерно@орієнтованого навчання”.

Спільними зусиллями та за підтримки наукового керівника
проекту, батьківської громади та міської та обласної влади 
у закладах освіти впродовж 2015#2019 н.р. суттєво покращено
матеріально#технічну базу кабінетів природничо#математичного
циклу. Досвід роботи закладів освіти в контексті інтеграції
складових STREAM#освіти та міждисциплінарного підходу 
з використанням ІКТ в рамках дослідно#експериментальної роботи
було представлено на Координаційній раді Асоціації працівників
дошкільної освіти України. Під час дослідно#експериментальної
роботи спостерігається підвищення ефективності процесу
навчання предметів природничо#математичного циклу у нав#
чальних закладах різного рівня (в контексті неперервності освіти)
завдяки застосуванню окремих компонентів КОМСДН, що
відповідають контексту педагогічних завдань, в тому числі
профільної школи. Визначено доцільність та оптимальні форми
для ґрунтовного, педагогічно виваженого і методично вмотиво#
ваного впровадження ІКТ, дидактичних і навчально#методичних
матеріалів, представлених у формі електронних освітніх ресурсів,
в навчально#виховний процес навчальних закладів. 

Зацікавлення учнів проектно#дослідницькою діяльністю,
синергетичне поєднання інженерних знань із ґрунтовною
міждисциплінарністю, розвиток нових науково#технічних ідей
сприяють створенню необхідних умов задля підвищення мотивації
учнів в рамках дослідницького навчання, в тому числі за рахунок
педагогічно виваженого використання в навчально#виховному
процесі ІКТ та оновлених педагогічних підходів. Нашим дітям
дістається світ з різними проблемами, тому необхідне таке
синергетичне поєднання науки, освіти та технологій задля
вирішення життєвих проблем, що реалізується в рамках дослідно#
експериментальної роботи. Відповідно, співпраця з НАПНУ,
Інститутом інформаційних технологій та засобів навчання НАПНУ
та Інститутом модернізації змісту освіти МОН України сприяє
ефективному вирішенню проєктних завдань в рамках дослідно#
експериментальної роботи.

За час реалізації даного проекту на базі експериментальних
закладів проведено численні міські, обласні та Всеукраїнські
науково#практичні семінари і конференції для педагогічних
працівників освіти України, Всеукраїнські науково#практичні
конференції, Міжнародні науково#практична конференції, щорічні
Міжнародні літні школи для вчителів “Clever: School of Natural and
Mathematical Sciences”, Міжнародні літні школи для дітей “Модно
бути розумним”. Окрім того, в рамках експериментального
дослідження для учнів організовувався та проводився
природничо#математичний конкурс “Clever: School of Natural and

Mathematical Sciences” на кращу наукову доповідь та ін. Результати
експериментально#дослідної роботи науковим керівником
висвітлені в численних наукових статтях та науково#методичних
посібниках, навчально#методичних виданнях тощо. У академіч#
ному конкурсі НАПН України на кращу наукову роботу у номінації
“кращий посібник” здобув перемогу навчально#методичний
посібник “Математичне моделювання в процесі навчання
предметів природничо#математичного циклу в загальноосвітньому
навчальному закладі” (автор – Гриб’юк О.О.).

Золотими медалями відзначено навчально#методичний
посібник “Варіативні моделі КОМСДН предметів природничо#
математичного циклу в ЗЗСО”; навчально#методичний посібник
“Впровадження STEM#STEAM#STREAM#освіти в рамках дослідно#
експериментальної роботи всеукраїнського рівня “Варіативні
моделі КОМСДН предметів природничо#математичного циклу 
в ЗЗСО”; навчально#методичний посібник “Феноменологічна
модель освіти інклюзивного дошкільного навчального закладу 
в розрізі STEM#STEAM#STREAM; навчально#методичний посібник
“Варіативна модель закладу дошкільної освіти з інклюзивним
навчанням в розрізі STEM#освіти”, посібник “Модернізація системи
природничої освіти з використанням КОМСДН у ЗЗСО” та ін.

Творчий колектив “Clever: School of Natural and Mathematical
Sciences” продовжує плідно працювати в напрямку впровадження
інклюзивної освіти. Впродовж узагальнювально#впроваджу#
вального етапу успішно реалізовувалися дослідницькі проекти:
“Дошкільнятам про фрактали”; “Інтеграція оздоровчих та логіко#
математичних технологій”; “LEGO + Математика”; “Формування
комунікативної компетентності дошкільників з використанням
інформаційно#комунікаційних технологій”; “Ознайомлення
дошкільників з основами біомедицини”; “Пошуково#дослідницька
діяльність дошкільника: перші кроки до основ наук”.

Науковий проєкт “Clever: School of Natural and Mathematical
Sciences” демонструвався на Міжнародній виставці “Сучасні
заклади освіти” та Міжнародній виставці освіти за кордоном
“World Edu”, Міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті” 
і щороку займав перші місця та нагороджений золотими медалями
(усього 17 золотих медалей). В рамках експериментального
дослідження також напрацьовано та оприлюднено наукові
публікації, методичні рекомендації, розроблено навчально#
методичні посібники, зошити#практикуми з біології для учнів 
6#9 класів; збірники матеріалів експериментального дослідження
“”Інноваційна освітня система школи як ресурс формування
успішної особистості.”, навчально#методичні посібники:
“Інноваційна освітня система школи як ресурс формування
успішної особистості. Математичне моделювання природничих
процесів”; “Розвиток творчої особистості школяра через
дослідницький підхід до вивчення математики”; методичні
рекомендації “Використання системи динамічної математики
GeoGebra на уроках математики” та ін. Аналіз результатів
педагогічного експерименту дає підстави стверджувати про високу
ефективність дослідно#експериментальної роботи “Clever: School
of Natural and Mathematical Sciences”.

Безперечно, продовження і поглиблення експериментальних
досліджень у закладах загальної середньої та дошкільної освіти
дозволить створити в освітній практиці закладів освіти цілісну
систему психолого#педагогічного проектування особистісно#
розвивального змісту навчально#виховного процесу, що надасть
можливість щодо поширення позитивних результатів в інте#
лектуальному розвитку учня, підтримуючи сприятливі умови для
подальшого розвитку педагогічно виваженого використання
компонентів КОМСДН в контексті неперервності освіти.

Гриб’юк О.О.,
науковий керівник “Clever: School of Natural and Mathematical
Sciences”, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформаційних технологій і програмування, провідний
науковий співробітник Інституту інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України
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ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ, ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 
ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ,

НАУКОВІ УСТАНОВИ. ЗАКОРДОННІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ.
ESTABLISHMENTS OF HIGHER, SPECIAL PRE�HIGHER AND 
POSTGRADUATE EDUCATION, RESEARCH INSTITUTIONS. 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.

ІВАНО�ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Адреса: вул. Галицька, 2, м. Івано@Франківськ, 76018, Україна
Тел./факс: +38 03422 2@42@95
E@mail: rektor@ifnmu.edu.ua
Http://www.ifnmu.edu.ua

Рік заснування 1945, ректор: Рожко Микола Михайлович, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки
України. В університеті функціонує 5 факультетів: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти, підготовки
іноземних громадян; підготовче відділення для іноземців. 55 кафедр, 119 докторів, 565 кандидатів наук, 103 професори, 
416 доцентів. Спеціальності: лікувальна справа, стоматологія, фармація, медична і психологічна реабілітація, сестринська справа,
стоматологія ортопедична. Факультет післядипломної освіти – інтернатура/резидентура з 22 спеціальностей.

IVANO�FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Address: 2 Halytska St., Ivano@Frankivsk, 76018, Ukraine
Tel./fax: +38 03422 2@42@95
E@mail: rektor@ifnmu.edu.ua
Http://www.ifnmu.edu.ua

Foundation year – 1945, rector: Mykola Rozhko, professor. 5 faculties function in the university: medical faculty, faculty of dentistry, phar#
maceutical faculty, post#diploma faculty, faculty of foreign students training; preliminary training department for international students. There
are: 55 departments, 119 Doctors of Medical Sciences, 565 Candidates of Medical Sciences, 103 professors, 416 associate professors.
Specialities: medical care, dentistry, pharmacy, medical and psychological rehabilitation, nursing, orthopedic dentistry. The post#diploma
faculty: internship / residency course on 22 specialities.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

Адреса: вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010, Україна
Тел.: +38 032 260@30@66
Факс: +38 032 276@79@73
E@mail: office@meduniv.lviv.ua 
Http://www.meduniv.lviv.ua/ 
Факультет іноземних студентів: Тел.: +38 032 276@78@18, 275@59@27, 275@75@41, факс: +38 032 276@28@18
E@mail: dep_foreign_students@meduniv.lviv.ua  

IV рівень акредитації. ЛНМУ був заснований у 1784 році (у 2019 році відсвяткував свою 235 річницю). Факультети університету:
медичний факультет №1 і №2, стоматологічний факультет, фармацевтичний факультет, факультет післядипломної освіти, факультет
іноземних студентів. Навчання іноземних громадян здійснюється українською та англійською мовами (іноземні громадяни
навчаються в університеті з 1961 року, з 1997 року впроваджено навчання англійською мовою). 

Підготовка фахівців у ЛНМУ здійснюється за освітньо#кваліфікаційними рівнем: магістр. В університеті навчається понад 5 тисяч
студентів (з них понад 1300 іноземних громадян).

DANYLO HALYTSKY LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Address: 69 Pekarska St., Lviv, 79010, Ukraine
Тel.: +38 032 260@30@66 
Fax: +38 032 276@79@73
E@mail: zimenkovsky@meduniv.lviv.ua
Http://www.meduniv.lviv.ua/ 
Faculty of Foreign Students: Tel.: +38 032 276@78@18, 275@59@27, 275@75@41, fax: +38 032 276@78@18
E@mail: dep_foreign_students@meduniv.lviv.ua 

Level of accreditation – IV. LNMU was founded in 1784(in 2014 University celebrated its 230 anniversary). Faculties:  Faculty of General
Medicine №1 and №2, Dentistry Faculty, Pharmacy Faculty, Faculty of Postgraduate training, Faculty of Foreign Students. Education in all
faculties is conducted in Ukrainian and English languages (training of foreign students at the University started in 1961, beginning from 
1997 English Medium Program has been enrolled). Training of specialists at LNMU is carried out by educational and qualification level:
Master’s degree. University provides instruction for more than 5000 undergraduate students (including more than 1300 foreign citizens).

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Адреса: проспект Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, Україна
Тел.: +38 044 406@74@04, 406@74@15, 406@72@09
E@mail: iiot@nau.edu.ua, idp@nau.edu.ua
Https://nau.edu.ua/
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Інститут інноваційних освітніх технологій НАУ здійснює та забезпечує:
• адміністрування, організаційно#методичний, технічний супровід дистанційного навчання в університеті;
• освітню діяльність із підготовки абітурієнтів до вступу в заклади вищої освіти України; до загальнодержавного ЗНО учнів та

студентів (ЄВІ, ЄФВВ) із навчальних дисциплін, відповідно до технологій УЦОЯО на підготовчому відділенні громадян України;
• науково#дослідницьку роботу обдарованої учнівської молоді на базі НАУ; 
• професійну орієнтацію та допрофесійну підготовку учнівської та студентської молоді шляхом реалізації інноваційних освітніх,

наукових та профорієнтаційних проєктів (заходів).

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

Address: 1 Lubomyra Husara Avenue, Kyiv, 03058, Ukraine
Tel.: +38 044 406@74@04, 406@74@15, 406@72@09
E@mail: iiot@nau.edu.ua, idp@nau.edu.ua
Https://nau.edu.ua/

Institute of Innovative Educational Technologies of NAU implements and provides:
• administration, organizational and methodological, technical support of distance learning at the university;
• educational activities to prepare applicants for admission to higher education institutions of Ukraine; preparation for the External

Independent Testing of pupils and students in accordance with the technologies of Ukrainian Center for Educational Quality Assessment at
the preparatory department of citizens of Ukraine;

• research work of gifted students on the basis of NAU;
• vocational guidance and pre#vocational training for pupils and students through the implementation of innovative educational, scien#

tific and career guidance projects (activities).

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. Є. ЖУКОВСЬКОГО
“ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”

Адреса: вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, Україна
Тел.: +38 057 788@40@00
Факс: +38 057 315@11@31
E@mail: khai@khai.edu 
Http://www.khai.edu

ХАІ був заснований в 1930 р. Зараз ХАІ – єдиний ЗВО в Україні, що веде комплексну підготовку спеціалістів для авіаційно#
космічної галузі. В ХАІ на 8 факультетах навчається біля 7000 студентів. Вчені ХАІ відомі власними науковими розробками в усьому
світі. Унікальні експериментальні бази ХАІ – надзвуковий аеродинамічний комплекс та НДІ проблем фізичного моделювання –
визнані національним надбанням України. ХАІ активно співпрацює в галузі освіти та науки з міжнародними організаціями, фірмами
та університетами багатьох країн світу.

NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY “KHARKIV AVIATION INSTITUTE”

Address: 17 Chkalov St., Kharkiv, 61070, Ukraine
Тel.: +38 057 788@40@00
Fax: +38 057 315@11@31
E@mail: khai@khai.edu
Http://www.khai.edu 

The “KhAI” was founded in 1930 and is a unique IHE in Ukraine where specialists for aerospace area having complex training. At pres#
ent about 7000 students are trained on 8 faculties. Scientific specialists of the “KhAI” are famous all over the world. The “KhAI” has unique
experimental basis as supersonic wind tunnels complex and Research Institute of Physical Modeling Problems which are national property
of Ukraine. The “KhAI” takes active parts in the educational areas with a lot of international organizations, companies and universities of 
foreign countries.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Адреса: бульвар Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Україна
Тел./факс: +38 044 234@92@76
Тел. приймальної комісії: +38 044 454@49@49, 454@49@83, 235@31@45
E@mail: kancnmu@nmu.ua
Http://nmuofficial.com/

Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було
створено медичний факультет.

Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 636498 від 19.06.2015р. Форма власності: державна.
Сьогодні Університет – високопрофесійний науково#педагогічний колектив, найпотужніший у вищій медичній школі України,

який об’єднує 9 факультетів, 2 НДІ, Інститут післядипломної освіти, Стоматологічний медичний центр, 87 кафедр, з яких 
58 є опорними, Навчально#науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини, Медичний коледж. 

В НМУ працює понад 1800 викладачів.
НМУ є головним закладом з питань навчально#методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт

з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. 
Працюють Підготовчі курси з підготовки до ЗНО та Підготовче відділення для іноземних громадян. 
Матеріально#технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тис. місць, наукову бібліотеку 

з Інтернет#центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, портретну галерею видатних вчених
Університету, 7 корпусів гуртожитків, оздоровчо#спортивний табір “Медик” на 407 місць.
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Національний медичний університет імені О.О.Богомольця здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня магістра
медичного, фармацевтичного спрямувань, бюджетної та контрактної форми навчання за спеціальностями:

• “Медицина”, термін навчання 6 років;
• “Стоматологія”, термін навчання 5 років;
• “Педіатрія”, термін навчання 6 років;
• “Медицина” факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, термін навчання 6 років;
• “Медична психологія”, термін навчання 6 років;
• “Фармація, промислова фармація”, термін навчання 5 років;
• “Фармація, промислова фармація” (заочна форма навчання), термін навчання 5,5 років;
• “Фізична терапія, ерготерапія”, термін навчання 4 роки (лише бакалавр).
При НМУ працює Медичний коледж з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю “Стоматологія ортопедична”.

BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Address: 13 T. Shevchenko Blvd, Kyiv, 01601, Ukraine
Tel./fax: +38 044 234@92@76
Tel. of admission commission: +38 044 454@49@49, 454@49@83, 235@31@45
E@mail: kancnmu@nmu.ua
Http://nmuofficial.com/

Year of foundation: the official history of the institution started in September, 1841 when the medical faculty was established at 
St. Volodymyr University in Kyiv.

Level of accreditation: IV. License from MES of Ukraine series АЕ No 636498, dd. 19.06.2015. Pattern of ownership: state.
Today University is a highly professional scientific pedagogical collective, being the most powerful in higher medical school of Ukraine,

which unites 9 faculties, 3 institutes, 87 departments, among them 58 are supportive ones, Scientific Research Center – Ukrainian Training
Center of Family Medicine.

Over 1800 teachers work at NMU. 
NMU is the main establishment on issues of educational methodological work in the system of higher medical education in Ukraine, coor#

dinator of works on implementation of principles from Bologna process among HMS of Ukraine.
The branched system of pre#university training includes the study at pre#university courses.
Material and technical resources: the university has 8 academic buildings, lecture halls for 2.8 thousand places, scientific library with the

internet center, 28 computer classrooms, Dental medical center per 300 chairs, portrait gallery for famous scientists of University, 7 build#
ings of hostels, health and sports camp “Medyk” for 407 places.

Bogomolets National Medical University admits to study for acquisition of degree of master in medical, pharmaceutical direction, of budg#
et and contractual forms of study due to the following specialties: 

• “Dentistry”, period of study is 5 years;
• “Medicine”, period of study is 6 years;
• “Medicine”, faculty for training of doctors for the Armed Forces of Ukraine, period of study is 6 years;
• “Medical psychology”, period of study is 6 years;
• “Pharmacy, industrial pharmacy”, period of study is 5 years;
• “Pharmacy, industrial pharmacy”, educational program “technology of perfumes and cosmetics”, period of study is 5 years;
• “Pharmacy, industrial pharmacy” (extramural form of study), period of study is 5.5 years;
• “Pediatrics”, period of study is 6 years;
• “Physical therapy, ergotherapy”, period of study is 4 years (only bachelor).
There is the Medical college at NMU to train the junior specialists under specialty “Orthopedic dentistry”.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Адреса: вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601, Україна
Тел.: +38 044 234@11@08
Тел. приймальної комісії: +38 044 235@82@36; 239@30@17
E@mail: pk@npu.edu.ua 
Https://npu.edu.ua/ua/

Рік заснування – 1834. Ліцензія: наказ МОН від 26.11.19 №992#л.
Лідер педагогічної освіти України – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – відкриває свої двері для

кожного, хто прагне стати особистістю, реалізувати себе у відкритому суспільстві, зробити особистий внесок у розвиток України як
незалежної держави. 

Віктор Андрущенко, ректор університету, член#кореспондент НАН України, академік НАПН України, президент Міжнародної
асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державних премій України.

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 80 спеціальностей/освітніх
програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології,
фізичної культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних
відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін). 

Також університет:
– здійснює прийом осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра (термін навчання 2#3 роки);
– готує магістрів за унікальними освітньо#професійними та освітньо#науковими програмами (термін навчання 1,5#2 роки);
– надає можливість отримати “ІІ вищу освіту” без ЗНО; 
– співпрацює з провідними закладами освіти і науковими установами понад 60 країн світу. Розгалужена мережа міжнародних

академічних зв’язків університету дозволяє близько 500 студентам та 200 викладачам щорічно відвідувати престижні університети,
співпраця з якими представлена на всіх континентах нашої планети. 



XII Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”

38

Форми навчання: денна, заочна (дистанційна), вечірня. Контингент студентів становить більше 15 тис. осіб, із них за рахунок
державного бюджету здобувають освіту понад 70 відсотків студентів. В університеті діє аспірантура і докторантура.

NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY

Address: 9 Pyrohova St., Kyiv, 01601, Ukraine
Tel.: +38 044 234@11@08
Tel. of Admission committee: +38 044 235@82@36; 239@30@17
E@mail: pk@npu.edu.ua 
Https://npu.edu.ua/ua/

Year of establishment: 1834. Licence: order of Ministry of Education from 26.11.19№ 992#л.
National Pedagogical Dragomanov University, leader of pedagogical education in Ukraine, open its doors to everyone, who wants to

become a personality, fulfil oneself in the opened society, make a personal contribution in the development of Ukraine, as an independent
country.

Viktor Andrushchenko, PhD, rector of the university, corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine, president of
International Association of Rectors of Pedagogical Universities in Europe, professor, eminent science and technology professional of
Ukraine, laureate of Ukrainian state prizes.

Today, on the Bachelor degree standard of education, university trains highly#qualified specialists in more than 80 specialities/educational
programs in pedagogical, as well as, non#pedagogical (philology, ecology, law, philosophy, religion, psychology, physical culture and sports,
sociology, physical rehabilitation and ergotherapy, economy, management, international relations, tourism, computer sciences, social work,
etc…) directions.

Also, university:
• Accepts people who hold Associate degree to get Bachelor degree (term of studies – 2#3 years);
• Trains students for master’s degree by unique educational#professional and educational#scientific programs (term of studies – 1.5 –

2 years);
• Gives an opportunity to get second university degree without passing the External independent evaluation of Ukraine;
• Works with major learning and scientific institutions in more than 60 countries of the world. Broad range of international academic

connections of our university allows more than 500 students and 200 professors to visit major universities, that we work with, on all the con#
tinents, annually. 

Attendance: full#time, extramural, part#time. There are more than 15 thousand students studying in the university, and more than 70%
of students obtain their degrees by state#subsidized program. You can get Research degree and Doctoral degree in this university.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна 
Тел./факс: +38 061 764@25@06, 764@21@41 
E@mail: rector@zp.edu.ua
Http://www.zp.edu.ua

Заснований у 1900 році. Готує фахівців за 74 освітніми програмами спеціальностей технічного, економічного, комп’ютерного 
і гуманітарного спрямування.

До складу університету входить 5 інститутів (машинобудівний, фізико#технічний, інформатики і радіоелектроніки, економіко#
гуманітарний, управління і права), 13 факультетів:

– машинобудівний,
– транспортний,
– інженерно#фізичний,
– електротехнічний,
– радіоелектроніки та телекомунікацій,
– комп’ютерних наук і технологій,
– економіки і управління,
– гуманітарний,
– управління фізичною культурою та спортом,
– міжнародного туризму і економіки,
– юридичний,
– факультет соціальних наук,
– будівництва, архітектури та дизайну.
Є кафедра військової підготовки.
В університеті навчається близько 10 тисяч студентів, готуються фахівці для інших країн. Навчальний процес забезпечують 

50 кафедр, майже 800 викладачів, з яких 410 мають наукові ступені й учені звання. Більш 50 викладачів обрані членами#
кореспондентами галузевих Академій України, мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників
освіти, лауреатів Державних премій.

В університеті працюють відомі в Україні і за її межами наукові школи в областях: ливарного виробництва, матеріалознавства 
і термічної обробки, зварювальних процесів, радіотехніки і мікроелектроніки, механіки динамічних систем, теплотехніки, технічної
кібернетики, фізики твердого тіла.

Функціонують аспірантура, докторантура, спеціалізовані ради по захисту дисертацій, видаються 5 науково#технічних журналів.
У навчальний процес і наукові дослідження інтенсивно впроваджуються інформаційні та комп’ютерні технології, постійно

оновлюється матеріально#технічна база.
Підтримуються ділові, наукові, освітні і культурні зв’язки з організаціями і навчальними закладами Великобританії, Болгарії,

Китаю, Німеччини, Польщі, Бельгії, Швеції, Туреччини та ін.
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NATIONAL UNIVERSITY “ZAPORIZHZHIA POLYTECHNIC”

Address: 64 Zhukovsky St., Zaporizhzhia, 69063, Ukraine 
Tel./fax: +38 061 764@25@06, 764@21@41
E@mail: rector@zp.edu.ua
Http://www.zp.edu.ua

University includes five institutes (Machine Construction, Engineering and Physics, Information Sciences and Radio Engineering,
Economics and Humanities, Management and Law and following thirteen faculties:

– Machine Construction,
– Transportation,
– Engineering and Physics,
– Electrical Engineering,
– Radio Engineering and Telecommunications,
– Information science and computer engineering,
– Economics and Management,
– Humanities,
– Physical Education and Sports,
– International Tourism and Economics,
– Humanities,
– Law,
– Construction, Architecture and Design. 
There is a military training department.
Ten thousand students including foreign students study at the University 50 departments, 800 lecturers and instructors (410 of which

have scientific degrees and academic ranks) ensure the education process. More than 50 professors have been elected to serve as 
correspondent members for various industrial Academies of Ukraine, got Honored Scientists and Educators titles, become laureates of State
Awards.

The university houses recognized research teams in foundry, metal and thermal working, welding processes, radio engineering and
micro#electronics, dynamic system mechanics, heating engineering, technical cybernetics, and solid state physics.

ZNTU is home to post graduate studies department, specialized dissertation councils and it publishes four science and technology 
magazines. 

Computers and Information Technologies are widely implemented in education and research activates, learning facilities are 
constantly updated as well.

ZNTU maintains business, science, educational and cultural relations with organization and educational establishments of Great Briatain,
Bulgaria, China, Germany, Poland, Belgium, Sweden, Turkey and others.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА”

Адреса: проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, 36000, Україна
Тел.: +38 0532 56@16@04, 56@98@16
E@mail: kanc@nupp.edu.ua, vstup@ nupp.edu.ua 
Https://nupp.edu.ua/

Рівень акредитації: IV.
В університеті функціонують навчально#науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту; навчально#науковий інститут

інформаційних технологій та механотроніки; навчально#науковий інститут архітектури та будівництва; навчально#науковий інститут
нафти і газу; гуманітарний факультет; факультет фізичної культури та спорту.

В університеті здійснюється підготовка бакалаврів за 32 спеціальностями, магістрів за 27 спеціальностями та спеціалізаціями,
працює аспірантура та докторантура за 9#ма науковими спеціальностями. Прийом на навчання на 2020/2021 навчальний рік буде
здійснюватися як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Університет посідає провідні позиції у міжнародних рейтингах, увійшовши в ТОП#500 університетів світу за результатами
міжнародного рейтингу UI GreenMetric Ranking of World Universities. За результатами Консолідованого рейтингу університет входить
до ТОП#10 ЗВО центрального регіону України. У 2019 році університет посідав 33 сходинку серед ЗВО України у рейтингу
університетів за оцінками роботодавців. Університет є учасником Великої Хартії Університетів (м. Болонья, Італія) (з 2011 року); Black
Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (з 2018 року).

Університет має сучасну, інноваційну матеріально#технічну базу, а також розвинену інфраструктуру для комфортного навчання,
проживання і дозвілля студентів.

NATIONAL UNIVERSITY YURI KONDRATYUK POLTAVA POLYTECHNIC

Address: 24 Pershotravnevy Avenue, Poltava, 36000, Ukraine
Tel.: +38 0532 56@16@04, 56@98@16
E@mail: kanc@nupp.edu.ua, entry@nupp.edu.ua
Https://nupp.edu.ua/

Level of accreditation: IV.
University consists of Educational and Research Institute of Finance, Economics and Management, Educational and Research Institute of

Information Technology and Mechanotronics, Educational and Research Institute of Architecture and Construction; Educational and Research
Institute of Oil and Gas, Faculty of Humanities, Physical Culture and Sport Faculty

University trains Bachelors in 32 specialisms, Masters in 27 specialisms and specializations, Postgraduate and Doctoral studies in 
9 scientific specialisms. Admission for the 2020/2021 academic year will be carried out both by state order and on a contractual basis 
(at the expense of individuals and legal entities).
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University occupies a leading position in international rankings, entering the TOP#500 universities in the world according to the results
of the international ranking UI GreenMetric Ranking of World Universities. According to the results of the Consolidated rating, the university
is included in the TOP#10 of the universities of the central region of Ukraine. In 2019, University ranked 33rd place among Higher educational
establishments in Ukraine in the ranking of universities according to employers estimation.  University is a member of the Magna Charta
Universitatum (Bologna, Italy) (since 2011); Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (since 2018). University has modern,
innovative material and technical base, as well as a developed infrastructure for comfortable students’ studying, living and leisure activity.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Адреса: вул. Пушкінська, 53, м. Харків, 61002, Україна
Тел. приймальної комісії: +38 057 706@30@68, 341@51@61 
E@mail: abitur@nuph.edu.ua
Http://www.nuph.edu.ua/

Рік заснування – 1805. Рівень акредитації – IV.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 28.12.2016 р. Додаток до ліцензії від 01.08.2017.
Університет здійснює підготовку фахівців за ступенями бакалавра, магістра за освітніми програмами спеціальностей: 

226 “Фармація, промислова фармація”; 224 “Технології медичної діагностики та лікування”; 227 “Фізична терапія, ерготерапія”; 
162 “Біотехнології та біоінженерія”; 051 “Економіка”; 073 “Менеджмент”; 075 “Маркетинг”; 011 “Освітні, педагогічні науки”; 281
“Публічне управління та адміністрування”.

Форми фінансування:
– за рахунок коштів державного бюджету
– за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб
Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, аспірантура, докторантура
Коледж НФаУ здійснює підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів за освітніми програмами спеціальності 226 “Фармація,

промислова фармація”.

NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY 

Address: 53 Pushkinska St., Kharkiv, 61002, Ukraine
Admissions Committee tel: +38 057 706@30@68, 341@51@61 
E@mail: abitur@nuph.edu.ua
Http://www.nuph.edu.ua/

Year of foundation – 1805. Accreditation level – IV.
License of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 28.12.2016, Supplement to the License of 01.08.2017.
The University offers Bachelor’s and Master’s Degree in educational programs of specialties:
226 “Pharmacy, Industrial Pharmacy”; 224 “Technologies of medical diagnostics and treatment”; 227 “Physical therapy, ergotherapy”;

162 “Biotechnology and Bioengineering”; 051 “Economics”; 073 “Management”; 075 “Marketing”; 011 “Educational, Pedagogical Sciences”;
281 “Public Administration and Administration”.

Forms of financing:
– at the expense of the state budget
– at the expense of legal entities and individuals
Postgraduate Education: Institute of Pharmacy Professionals Qualification Improvement, Postgraduate Studies Department.
The NUPh College trains junior specialists and bachelors for educational programs of specialty 226 “Pharmacy, Industrial Pharmacy”.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Адреса: Валіховський провулок, 2, м. Одеса, 65082, Україна
Тел.: +38 048 723@42@49
Факс: +38 048 723@22@15
E@mail: office@onmedu.edu.ua
Нttp://onmedu.edu.ua/

Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних закладів України, членом
Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. В університеті працювали Видатні вчені, засновники багатьох наукових шкіл,
які здобули університету всесвітню славу. ОНМедУ має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально#діагностичної роботи, що
сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні науково#лікувальні підрозділи: НДІ
регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної біофізики, НДІ валеології. Закінчено будівництво університетської
стоматологічної клініки, створена перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько#
поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов’язаних з видавничою діяльністю. У нас видаються чотири
наукові журнали, що мають ліцензію ВАК України, підручники і навчальні поcібники. Виданo більшe 100 наймeнувань книг
українcькою, російcькою, англійcькою і фpанцузькою мовами. Також щомісячно видаються газета Вченої ради та ректорату ОНМедУ
“Пульс” та газета “Его величество пациент”.

Матеріально#технічна база: сім факультетів, 63 кафедри, 12 навчальних корпусів, 48 клінічних баз, власна клініка та НДІ
трансляційної медицини.

Інформаційним ресурсом “Освіта.ua” складено консолідований рейтинг вишів східного, західного, центрального і південного
регіонів України за 2019 рік. У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів
використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів країни:
“Топ#200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вишів. Одеський
національний медичний університет посів друге місце серед кращих вузів південного регіону України.

Одеський національний медичний університет – визнаний лідер медичної освіти в Україні!
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ODESA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Address: 2 Valikhovskiy Ln., Odesa, 65082, Ukraine
Теl.: +38 048 723@42@49
Fax: +38 048 723@22@15
E@mail: office@onmedu.edu.ua
Http://onmedu.edu.ua/

Odesa National Medical University is one of the leading medical educational institutions in Ukraine. It is a member of International and
European Associations of Universities. The famous scientists – founders of many scientific schools – worked in it, they brought worldwide
fame to the University. The University has a modern base for educational, scientific and medical diagnostic activity, fostering the introduc#
tion of the modern medical scientific achievements and advanced technologies. In recent years, the unique scientific and medical depart#
ments have been created: Research Institute for Regenerative and reconstruction biomedicine, Research Institute of Clinical Biophysics and
Research Institute of Valeology. The construction of the University dental clinic has been completed. The first multi#purpose university 
clinic has been created in Ukraine. Establishment of the university publishing and printing complex allowed solving many problems 
associated with publishing activity. We publish four scientific journals, which are licensed by the Higher Attestation Committee, manuals and 
textbooks. Over one hundred books in Ukrainian, Russian, English and French have been published. Newspapers of the Academic Council
and the rectorate “Puls” and “His Majesty Patient” are published monthly.

The material and technical base of the University is represented by 7 faculties, 63 departments, 12 campuses, 48 clinical bases, own 
clinic and the Scientific and research Institute of translational medicine.

It has been formed by informational educational source “Освіта.ua” the consolidated rating of the higher educational institutions of the
western, central and southern regions of Ukraine for 2019. National ratings of the higher educational institutions “Top#200 Ukraine”,
“Scopus” and “Rate of External independent appraisement for the contract”, which are the most authoritative among experts and mass
media, have been used as the informational bases for forming the consolidated rating of the higher educational institutions. These ratings
use the different evaluation criteria of the higher educational institutions. Odessa national medical university ranked second among the best
higher educational institutions of the southern region of Ukraine.

Odessa National Medical University is a recognized leader in Ukrainian medical education!

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА”

Адреса: вул. Шевченка, 57, м. Івано@Франківськ, 76018, Україна
Тел./факс: +38 0342 59@61@85
E@mail: office@pnu.edu.ua
Http://pnu.edu.ua

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” заснований в січні 1940 р. У 2004 р. Університет
отримав статус національного.

В складі університету: 4 навчальних інститути, 11 факультетів, 1 коледж.
В університеті на 79 кафедрах навчально#виховну роботу здійснюють 145 докторів наук, професорів, 592 кандидатів наук,

доцентів. За всіма напрямами та спеціальностями в університеті вищу освіту здобуває 12 883 студентів (3 827 – за державним
замовленням і 9 059 – за контрактом), навчається 292 аспіранти, 28 докторантів.

VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY

Address: 57 Shevchenko St., Ivano@Frankivsk, 76018, Ukraine
Тel./fax: +38 0342 59@61@85
E@mail: office@pnu.edu.ua
Http://pnu.edu.ua

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University was founded in January 1940. In 2004 University received national status.
The University has 4 educational institutes, 11 faculties, 1 college.
At the University are 79 departments where teaching and educational work performs 145 doctors of sciences, professors, 592 candidates

of sciences, associate professors. At the University 12, 883 students receive higher education in all directions and specialties (3, 827 – under
state order and 9, 059 – under contract), 292 postgraduate students, 28 doctoral students. 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Адреса: вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002, Україна
Тел.: +38 057 716@41@66
Факс: +38 057 700@39@14
E@mail: info@khntusg.com.ua
Http://www.khntusg.com.ua

Рік заснування – 1930. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – елітний,
успішний, єдиний і провідний ЗВО в Україні інженерно#технічного сільськогосподарського профілю, навчально#виробничий
комплекс IV рівня акредитації – лідер аграрної освіти. За результатами приймальної кампанії 2020 року в університет зараховано за
держзамовленням на основі ПЗСО на 25 % у порівнянні з минулим роком.

Підготовка фахівців в університеті здійснюється на 31 кафедрах в 5 ННІ та 1 факультеті за 24 спеціальностями. Науково#
педагогічний колектив університету, який формує якісний та інтелектуальний потенціал майбутніх фахівців складає 327 осіб. Серед
них 2 члена#кореспондента НААН України, 19 академіки інших галузевих академій наук, 73 докторів наук, 55 професорів, 
187 кандидат наук, 155 доцентів, 6 заслужених діячів науки і техніки, 24 відмінника освіти України.

ХНТУСГ впровадив у 2010 році і сертифікував у 2011 році на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2008 систему
менеджменту якості з надання освітніх послуг і наукових розробок, яка у 2020 році була ресертифікована на відповідність
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міжнародному стандарту ISO 9001:2015. Міжнародне визнання Університету відбувається через членство в таких міжнародних
об’єднаннях як Велика Хартія Університетів, Євразійська Асоціація Університетів та інші. В ХНТУСГ успішно працюють Українсько#
Польський аграрно#технічний центр (2016) та Україно#Китайський центр (2019).

KHARKIV PETRO VASYLENKO NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: 44 Alchevskyh St., Kharkiv, 61002, Ukraine
Тel.: +38 057 716@41@66
Fax: +38 057 700@39@14
E@mail: info@khntusg.com.ua
Http://www.khntusg.com.ua

The foundation year is 1930. Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture is the unique and leading higher edu#
cation establishment of engineering and technical profile in Ukraine, educational#scientific#industrial complex of the 4#th accreditation level,
the leader of agrarian education. According to the results of the admission campaign in 2020, the University enrolled in the state order on
the basis of complete secondary education by 25 % compared to last year.

Future specialists are trained in the University on 31 departments at 5 scientific and educational institutes and 1 faculty in 24 specialties.
The scientific and teaching staff of the University which forms quality and intellectual potential of future specialists equals 327 persons.
Among them there are: 2 Corresponding members of NAAS Ukraine, 19 Academicians in different specialists of Academy of sciences, 
73 Doctors of Science, 55 professors, 187 PhD and 155 associate professors, 6 Honored workers of Science and Technology, 24 excellent
education of Ukraine. 

The University introduced the quality management system for providing educational services and research in 2010 and certified it in 2011
for compliance with the international standard ISO 9001:2008. In 2020 it was recertified for compliance with the international standard ISO
9001:2015. International recognition of the University is provided through the membership in such international associations as Magna
Chartia Uneversitatum, Eurasian University Association and others. Ukrainian#Polish Agricultural and Technical Center (2016) and Ukrainian#
Chinese Center (2019) successfully operate at the University.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

Адреса: пл. Конституції, 11/13, м. Харків, 61003, Україна 
Тел./факс: +38 057 731@10@95 
Email: num.kharkiv@i.ua 
Http://www.num.kharkiv.ua 
Тел. приймальної комісії: +38 057 731@45@55 
E@mail: khnumvstup@ukr.net 

ХНУМ ім. І. П. Котляревського, що заснований у 1917 році – провідний мистецький вищий навчальний заклад України ІV рівня
акредитації. 

В університеті діють бакалавратура, магістратура, асистентура#стажування, аспірантура, докторантура, спеціалізована рада із
захисту кандидатських дисертацій. Навчальний процес забезпечують 3 факультети, на яких працюють, зокрема, професорів,
докторів наук – 46, доцентів, кандидатів наук – 189, 12 народних та 32 заслужених артистів України. Виконавську практику
забезпечують оркестри, хори, оперна студія, навчальні театри. 

KHARKIV NATIONAL I. P. KOTLYAREVSKY UNIVERSITY OF ARTS 

Address: 11/13 Konstytutsii Square, Kharkiv, 61003, Ukraine 
Тel./fax: +38 057 731@10@95 
E@mail: num.kharkiv@i.ua
Http://www.num.kharkiv.ua 
Tel. Admissions Committee: +38 057 731@45@55 
E@mail: khnumvstup@ukr.net 

Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts founded in 1917 is the leading artistic higher educational institution of Ukraine of
the IV accreditation level. 

The university offers Bachelor’s, Master’s, PhD and Dr.Sc degree programs as well as a post#graduate internship course. It also has 
a Specialized Council for Doctoral Thesis Defense. The educational process is provided by 3 faculties, in particular, by 46 Professors, Drs.Sc.;
189 PhDs, Associate Professors; 12 People’s Artists of Ukraine and 32Honored Artists of Ukraine. Performing practice is provided by orches#
tras, choirs, opera studio and educational theaters.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

Адреса: вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002, Україна
Тел./факс: +38 057 706@15@54, 707@33@37
Тел. приймальної комісії: +38 057 707@33@26
Е@mail: rectorat@kname.edu.ua
Нttp://www.kname.edu.ua

Рівень акредитації – IV.
Ректор: Бабаєв Володимир Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, академік Міжнародної інженерної

академії, Заслужений будівельник України, Лауреат державної премії в галузі архітектури. 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова – потужний навчально#науковий комплекс,

який забезпечує підготовку фахівців з комплексу спеціальностей для міського та житлово#комунального господарства:
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муніципального управління, архітектури, будівництва, транспортного, електроенергетичного, водного, нафто#газового господарства;
економіки міст; готельного господарства і туризму; поліпшення екології та безпеки життєдіяльності у містах і населених пунктах.

Університет надає освітні послуги за всіма освітньо#кваліфікаційними рівнями: від молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра
та через аспірантуру і докторантуру – докторів філософії і докторів наук за 55 спеціальностями та 117 освітніми програмами.

O.M. BEKETOV NATIONAL UNIVERSITY OF URBAN ECONOMY IN KHARKIV

Address: 17 M. Bazhanovа St., Kharkiv, 61002, Ukraine
Tel.:/fax: +38 057 706@15@54, 707@33@37
Admission Committee tel.: +38 057 707@33@26
E@mail: rectorat@kname.edu.ua
Http://www.kname.edu.ua

Level of accreditation – IV.
Rector: Volodymyr Babayev, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Academician of the International Engineering

Academy, Honorary Builder of Ukraine, Laureate of State Prize in Architecture.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv is a powerful educational and scientific complex that trains specialists in

a variety of specialties covering urban development, housing and communal services: municipal administration, architecture, construction,
transportation, electricity supply, water supply and sewage, petroleum engineering; urban economy; hotel industry and tourism; environ#
mental protection and safety of life in cities and towns.

The University provides educational services at all educational and qualification levels, including Junior Specialist, Bachelor, Master as
well as PhD and Doctor of Science in 55 specialties and under 117 educational programs.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

Адреса: проспект Науки, 14, м. Харків, 61166, Україна
Тел./факс: +38 057 702@17@20
E@mail: abitur@nure.ua
Http://www.nure.ua

Харківський національний університет радіоелектроніки – унікальний університет технічного профілю, орієнтований на вивчення
ІТ та інноваційних технологій, що поєднує освіту та наукові дослідження, гармонійно інтегрує інженерію та ІТ з іншими дисциплінами
у  поточному році святкує 90 років від дня заснування.

ХНУРЕ є амбіційним, інноваційним та сучасним університетом, орієнтованим на вивчення реального світу. Ми пропонуємо
незрівнянну можливість отримати професійний досвід роботи разом з навчаннями. Саме поєднання теоретичних знань і практичного
досвіду відрізнятиме вас на ринку праці. Наша головна мета – надати нашим студентам кращий міжнародний досвід та допомогти
їм розвинути знання, щоб забезпечити успіх у кар’єрі. 

Усе, що ми робимо в ХНУРЕ з точки зору інновацій, академічної мобільності, співпраці з бізнесом та індустрією, спрямовано на
успіх у реальному житті.

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS 

Address: 14 Nauka Avenue, Kharkiv, 61166, Ukraine
Тel./fax: +38 057 702@17@20 
E@mail: abitur@nure.ua
Http://www.nure.ua

Kharkiv National University of Radio Electronics is one of the most distinctly profiled universities in Ukraine, where applied IT and inno#
vations for sustainable development are in focus. NURE has the vision to conduct education and research in which engineering and IT can
be integrated with other disciplines  this year celebrates 90 years since its founding.

The University is an ambitious, innovative and modern university focused on real world learning. With our reputation for relevant degree
programs we offer you unparalleled opportunities to gain professional work experience alongside your studies. It is this commitment to real
world learning that will set you apart in the employment market. Our main aim is to provide our students with a top class international expe#
rience and help them to develop their skills to ensure they succeed in their careers. Our work#based courses for Professional Development
allow you to immediately apply your learning to the work place.

Everything we do at NURE has three distinct perspectives: innovation, sustainability and success in real life, which means collaboration
and exchange with the business and industry as well as society.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 

Адреса: вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, 79026, Україна
Тел./факс: +38 032 238@65@34
E@mail: nv@asv.gov.ua
Http://www.asv.gov.ua/

Форма власності: державна.
Начальник: генерал#лейтенант ТКАЧУК Павло Петрович, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.
Вищий навчальний заклад III#IV рівня акредитації. Ліцензія МОН України від 12.07.2017 року №148#Л. 
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – це потужний видовий навчальний заклад

Міністерства оборони України, який гармонійно поєднує традиції класичної європейської та вітчизняної військової школи, творче
застосування сучасного досвіду підготовки військових фахівців передових держав світу, високу динаміку розвитку власної
навчально#матеріальної бази і науково#педагогічного потенціалу.

Національна академія сухопутних військ здійснює підготовку військових фахівців за освітньо#кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста та ступенями вищої освіти бакалавр та магістр командного, інженерного та гуманітарного фаху для
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механізованих, танкових, інженерних, ракетних військ і артилерії, а також фахівців з морально#психологічного забезпечення та
музичного мистецтва.

Форма навчання: денна та заочна.
До послуг курсантів Національної академії сухопутних військ – понад 257 сучасних аудиторій (комп’ютерних класів – 25,

лекційних – 18, спеціалізованих – 201, лінгафонних кабінетів – 3), спорткомплекс і спортивні споруди (спортивний зал для ігрових
видів спорту, тренажерний зал, футбольне поле з трибунами для глядачів, міні#футбольне поле зі штучним покриттям,
баскетбольно#волейбольний майданчик з гумовим покриттям, бігові доріжки, тренажерні майданчики відкритого типу,
загальновійськова смуга перешкод, комплекс легководолазної підготовки, водна станція на природному водоймищі, бібліотека 
з читальним залом тощо).

До складу Національної академії сухопутних військ входять:
– 3 факультети;
– Інститут морально#психологічного забезпечення;
– Військовий коледж сержантського складу;
– Навчально#науковий центр мовної підготовки;
– Науковий центр Сухопутних військ;
– Навчальний центр та Міжнародний центр миротворчості та безпеки. 
Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється у докторантурі та ад’юнктурі Національної академії сухопутних військ за

науковими спеціальностями 255 Озброєння та військова техніка та 032 Історія та археологія.

NATIONAL ARMY ACADEMY NAMED AFTER HETMAN PETRO SAHAYDACHNY

Address: 32 Heroiv Maidanu St., Lviv, 79026, Ukraine
Tel./fax: +38 032 238@65@34
E@mail: nv@asv.gov.ua
Http://www.asv.gov.ua/

Form of property: State ownership.
Head: General#Lieutenant Pavlo Tkachuk, Doctor of Historical Sciences, Professor.
Higher educational institution of III#IV accreditation level. License of Ministry of Education of Ukraine AE № №148#Л 12.07.2017.
National Army Academy named after Hetman Petro Sahaydachny is a powerful educational institution of the Ministry of Defense of

Ukraine, which combines traditions of classical European and national military schools, a creative application of modern experience of 
military specialists training of advanced countries of the world, high dynamics of the development of its own material – educational base and
scientific – educational potential.

National Army Academy carries out training of military personnel and students according to such educational and skill levels as a junior
specialist, a bachelor and a master of command, engineering and humanitarian specialties for mechanized, armored, engineering, automo#
bile units of missile troops and artillery, as well as professionals in moral and psychological support and musical art.

Forms of study: full#time and part#time. 
Students and cadets of National Army Academy have access to more than 200 modern classrooms (25 computer labs, 3 language 

laboratories, 18 lecture halls and 201 specialized classrooms), a sports center and sports facilities ( a sports hall for team sports, a gym, 
a football field with stands for spectators, a mini football pitch with an artificial covering, a basketball – volleyball pitch with a rubber covering,
running tracks, open training sites, a combined obstacle course, a diving training facility, a water station on a natural pond, a library with 
a reading hall, etc.).

National Army Academy includes: 
– 3 departments; 
– Institute of moral and psychological support;
– NCOs Military College; 
– Educational and Scientific Center of Language Training;
– Army Scientific Centre; 
– Training centers and International Peacekeeping and Security Center.
There is a Postgraduate School in specialties 255 – “Armament and military equipment”, 032 – “History and Archaeology”.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, Україна
Тел.: +38 044 205@49@46
Fax: +38 044 205@48@27
E@mail: office@nmapo.edu.ua 
Http://www.nmapo.edu.ua/ 

Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика – провідний заклад післядипломної медичної
освіти найвищого рівня, сучасний науковий і лікувальний центр, добре відомий заклад в усьому світі. Заснована у 1918 р. З грудня
2015 р. академія впровадила та використовує систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015, з 2016 –
модель досконалості EFQM 4 зірки, а з 2018 – модель досконалості EFQM 5 зірок. 

За роки свого більш ніж 100 річного  існування академія стала головним в Україні центром післядипломної медичної освіти та
підвищення кваліфікації науково#педагогічних працівників. НМАПО завжди була лідером в інноватиці та впровадженні новітніх
технологій навчання . Навчально#виховну роботу здійснює 81 кафедра, в складі 5 факультетів (медико#профілактичний 
і фармацевтичний, педіатричний, терапевтичний, підвищення кваліфікації викладачів, хірургічний) та 3 інститутів (Інститут сімейної
медицини, Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології). 

У складі НМАПО імені П. Л. Шупика знаходиться перший в Україні факультет підвищення кваліфікації викладачів, який в 2018
році справив свій ювілей 25 років.

Підготовка фахівців відбувається за всіма медичними та фармацевтичними спеціальностями. 
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SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

Address: 9 Dorohozhytska St., Kyiv, 04112, Ukraine
Тел.: +38 044 205@49@46
Fax: +38 044 205@48@27
E@mail: office@nmapo.edu.ua 
Http://www.nmapo.edu.ua/ 

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education is a leading postgraduate medical education institution, modern scientific
and medical centre, well#known institution all over the world. It was founded in 1918. Since December 2015 the Academy has implemented
and used a quality management system, according to ISO 9001:2015; since 2016 the 4#star EFQM excellence model has been applied at the
Academy; since 2018 Recognised for Excellence 5 star.

During its more than 100 years of existence, the Academy has become the centre of postgraduate medical education and advanced train#
ing of scientific and pedagogical workers in Ukraine. NMAPO has always been a leader in inovatics and the introduction of the latest learn#
ing technologies. The educational work is provided by 81 departments as part of 5 faculties (Medical and Prophylactic, Pharmaceutical
Faculty, Pediatric Faculty, Therapeutic Faculty, Teaching Staff’s Advanced Training Faculty and Surgical Faculty) and 3 Institutes (Institute of
Family Medicine, Institute of Dentistry, Ukrainian State Institute of Reproductology).

The first in Ukraine faculty of professional development of teachers, which in 2018 made its jubilee for 25 years, is the part of NMAPO
named after P. L. Shupik.

The specialists are trained in all medical and pharmaceutical fields.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Адреса: вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна
Тел.: +38 0482 725@32@84
Факс: +38 0482 722@80@42
E@mail: postmaster@onaft.edu.ua
Http://www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) – сучасний інноваційний науково#навчальний центр підготовки
висококваліфікованих кадрів для народного господарства. До складу академії входить 4 інститута, 10 факультетів денної та заочної
форм навчання, 4 коледжів, 42 кафедр, сучасна науково#технічна бібліотека з загальним бібліотечним фондом понад 1 млн.
примірників, наукові та виробничі підрозділи. В академії навчається близько 15 тисяч студентів за 22 спеціальностей та 102 освітні
програми, функціонує аспірантура та докторантура, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Освітньо#наукову діяльність академії забезпечує висококваліфікований склад науково#педагогічних працівників, серед яких 
102 – доктори наук, професори, понад 400 кандидатів наук, доцентів, 17 заслужених діячів науки, освіти і культури, 14 лауреатів
Державних премії України в галузі науки і техніки, два члена#кореспондента НААН України.

З метою сприяння працевлаштуванню випускників в академії двічі на рік провадяться Ярмарки вакансій.
Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером із впровадження готових інноваційних розробок в агропромисловому

комплексі, сконцентрована у Науково#дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий потенціал Академії забезпечує діяльність 
16 наукових шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою.

Міжнародне визнання Академії підтверджується договорами про співпрацю із зарубіжними університетами та грантами на
проведення наукових досліджень. Діяльність Академії визнана європейськими освітніми та науковими центрами. Академія є дійсним
членом 12 міжнародних асоціацій.

Одеська національна академія харчових технологій єдиний ВНЗ в Україні, який вперше отримав сертифікат ISO 9001: 2008 від
представника компанії “TUV” з німецької акредитацією, та щорічно підтверджує високий статус та міжнародне визнання наших досягнень.

ODESA NATIONAL ACADEMY OF FOOD TECHNOLOGIES 

Address: 112 Kanatna St., Odesa, 65039, Ukraine
Tel.: +38 048 725@32@84
Fax: +38 048 722@80@42
E@mail: postmaster@onaft.edu.ua
Http://www.onaft.edu.ua 

Odesa National Academy of Food Technologies (ONAFT) is a modern innovative scientific center for training of highly qualified person#
nel for the national economy. The Academy includes six institutes, 10 faculties of full#time and correspondence education, 4 colleges, 
42 departments, modern scientific and technical library with general library fund of more than 1 million units, scientific and industrial divi#
sions. The Academy has about 15,000 students in 22 specialties and 102 educational programs, postgraduate and doctoral works, 3 spe#
cialized scientific councils for doctoral and master’s theses.

Educational and research activities of the Academy provides highly skilled scientific and pedagogical structure of employees, among
which 102 are doctors and professors, more than 400 are candidates of science and docents, 17 are honored workers of science, education
and culture, 14 are winners of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, two are Corresponding Members of Ukrainian
National Academy of Sciences.

In order to facilitate the employment of graduates, the Job Fairs carry out in Academy twice a year. 
The scientific activity of the academy, which is a recognized leader in the inculcation of ready innovations in the agricultural sector, con#

centrated in the Research Institute ONAFT. High scientific potential of the Academy provides activities of 16 scientific schools, which are rec#
ognized by the international professional community.

International recognition of the Academy is confirmed by cooperation agreements with foreign universities and by grants for research.
Academy scientific activities are recognized by European educational and scientific centers. The Academy is a member of 12 international
associations.

The Odesa National Academy of Food Technologies is the only university in Ukraine to receive the ISO 9001: 2008 certificate for the first
time from a TUV representative with German accreditation, and annually confirms the high status and international recognition of our 
achievements.
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО�
РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Адреса: вул. Наукове містечко, 59, м. Запоріжжя, 69017, Україна
Тел./факс:+38 061 283@20@01
E@mail: info@khnnra.zp.ua
Http://khnnra.edu.ua

Заклад є базовим у Запорізькому регіоні із створення компетентнісно спрямованого освітньо#реабілітаційного простору,
забезпечує безперервність і наступність освіти, комплексної реабілітації (медичної, соціальної, психологічної, педагогічної),
соціалізації та розвитку життєвої компетентності дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я з першого року життя до
здобуття вищої освіти. Структура закладу: факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи; факультет мистецтва та
дизайну; педагогічний коледж; підрозділи, що забезпечують практичну підготовку студентів: центр ранньої соціальної реабілітації 
і санаторна школа.

MUNICIPAL ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION “KHORTYTSYA NATIONAL 
EDUCATIONAL AND REHABILITATION ACADEMY” OF ZAPORIZHZHIA REGIONAL COUNCIL

Address: 59 Naukove Mistechko St., Zaporizhzhia, 69017, Ukraine
Тel./fax: +38 061 283@20@01
E@mail: info@khnnra.zp.ua
Http://khnnra.com.ua

The educational institution is the basic one in Zaporizhzhia region that provides competence#oriented educational and rehabilitation
space. It ensures continuity and consistency of education and of complex medical, social, psychological and pedagogical rehabilitation,
socialization and development of life competency of disabled children and youth from the first year of life up to getting a degree.

The structure of the Аcademy: Faculty of Rehabilitation Pedagogy and Social Work, Faculty of Art and Design, Pedagogical College and
departments that provide practical training for students: Center forearly social rehabilitation and School#sanatorium.

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА”

Адреса: вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115, Україна
Тел.: +38 097 739@54@85, +38 067 406@53@92
E@mail: pkuu@vmurol.com.ua
Https://uu.edu.ua/

Університет “Україна” – один із наймолодших у державі, нині є одним із найпотужніших класичних університетів із сучасною
матеріально#технічною базою для здійснення навчально#виховної, науково#дослідної діяльності та впровадження інновацій.

Підготовка фахівців проводиться за 120 спеціальностями різних освітньо#кваліфікаційних рівнів (“фаховий молодший
бакалавр”, “бакалавр”, “магістр”) на денній і заочній формах навчання.

Згідно останнього консолідованого рейтингу ВНЗ України, що виводиться двічі на рік Інформаційним ресурсом Освіта.ua,
Університет “Україна” посідає 5 місце серед приватних навчальних закладів України, а базова структура університету – 20 місце серед
68 вищих навчальних закладів столиці, які потрапили до рейтингового списку.

OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN DEVELOPMENT “UKRAINE”

Address: 23 Lvivska St., Kyiv, 03115, Ukraine
Tel.: +38 097 739@54@85, +38 067 406@53@92
E@mail: pkuu@vmurol.com.ua
Https://uu.edu.ua/

University “Ukraine” – one of the youngest among the powers, ninth of one of the most beautiful classic universities of the most advanced
material and technical base for the most advanced, innovation.

Preparation of the courses is carried out for 120 specialties of the highest qualifications (“bachelor”, “master”) on the day and extramu#
ral forms of advancement.

According to the last consolidated rating of higher educational institutions in Ukraine that is given twice a year by the Information
Resource Освіта.ua, University “Ukraine” occupies the 5th place among private educational institutions of Ukraine, and the basic structure
of the university occupies the 20th place among 68 higher educational institutions of the capital, which fell to the rating list.

КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 
ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ І. ФРАНКА

Адреса: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна
Тел./факс: +38 0412 22@72@79,+38 067 495@44@02
E@mail: prof.kalinina@ gmail.com

Професор: Калініна Лариса Вадимівна.

DEPARTMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND APPLIED LINGUISTICS INSTITUTE
OF FOREIGN PHILOLOGY ZHYTOMYR IVAN FRANKO STATE UNIVERSITY

Address: 40 V. Berdychevska St., Zhytomyr, 10008, Ukraine
Tel./fax: +38 0412 22@72@79, +38 067 495@44@02
E@mail: prof.kalinina@gmail.com

Professor: Kalinina Larysa Vadymivna.
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ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПЕРЕЯСЛАВ�
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ”

Адреса: вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська область, 08401, Україна
Тел./факс: +38 04567 5@63@94
Тел.: +38 04567 5@66@96 – приймальна комісія
E@mail: phdpu.edu@gmail.com
Http://www.phdpu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад “Переяслав#Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” –
сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти
Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо#кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” на
денній та заочній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових
довгострокових кредитів на 7 факультетах: факультет гуманітарно#природничої освіти і соціальних технологій, факультет історичної
і соціально#психологічної освіти,  факультет педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва, факультет технологічної і математичної
освіти, факультет української та іноземної філології, факультет фізичної культури, спорту і здоров’я, факультет фінансово#
економічної і професійної освіти.

На базі університету функціонує відділення аспірантури та докторантури, відкриті спеціалізовані вчені ради.
Студентське життя представлено органами студентського самоврядування, різноманітними гуртками та секціями, проєктами 

і традиціями, що з покоління в покоління передаються сковородинівцями: Студентська рада університету, Наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, театральна студія “Broadway”, вокальна студія “Golden Voice”,
хореографічна студія “New Face”, Літературне товариство імені Ярослава Потапенка, спортивні секції: бокс, джиу#джитсу, пауер#
ліфтинг, сумо, футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, легка атлетика. 

Станом на 1 жовтня 2020 року в університеті за 30 напрямами підготовки та спеціальностями здобувають вищу освіту 
5403 особи. Серед здобувачів вищої освіти 5263 студенти, 135 – аспірантів та 5 докторантів. Підготовка магістрів здійснюється за 
26 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 12#ма та докторантура за 3#ма спеціальностями. 

STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION “HRYHORIY SKOVORODA 
STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF PEREYASLAV”

Address: 30 Sukhomlynsky St., Pereyaslav, Kyiv region, 08401, Ukraine
Tel./fax: +38 04567 5@63@94
Tel.: +38 04567 5@66@96 – Admissions
E@mail: phdpu.edu@gmail.com
Http://www.phdpu.edu.ua

Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav#Khmelnytskyi is a modern higher education institution of the regional
level; its activities are based on the deep centuries#old school traditions of Pereyaslav. Therefore, Our University answers to the last require#
ments of the information society, is among the best examples of national higher education.

Our educational institution of the fourth accreditation level trains students for the Bachelors and Masters degrees in full#time form and
in part#time form of education. Part of our students are studying in accordance with state order program (don’t pay their study and even may
receive a state monthly stipend), others – according to contracts paid by legal and physical persons or with long#term subsidized loans. 

The university consists of seven faculties: Faculty of Humanities, Natural Education and Social Technologies; Faculty of Historical and Socio#
Psychological Education; Faculty of Pedagogical Education, Management and Art; Faculty of Technological and Mathematical Education; Faculty
of Ukrainian and Foreign Philology; Faculty of Physical Culture, Sports and Health; Faculty of Financial, Economic and Vocational Education.

On the basis of the university there are departments of postgraduate and doctoral studies, specialized scientific boards were opened.
Our students have full possibility to influence the most important university’s decisions and to control their realization. The student self#

government is represented by Student parliaments of different levels. There are also Scientific Society of Students, Post#Graduate Students,
Doctoral Students and Young Scientists of the University; Broadway Theater Studio; Golden Voice Vocal Studio; New Face Choreographic
Studio; Yaroslav Potapenko Literary Society; such sports sections as: boxing, jiu#jitsu, power lifting, sumo, football, basketball, volleyball,
handball, track and field.

As of October 1, 2020 there are 5403 students in 30 specialties and specializations which are training at faculties of Skovoroda univer#
sity. 5263 among them – students of the Bachelors and Masters degrees, 134 first degree’s doctorants, 5 – those of the second doctoral
degree.  26 specialties are available for Master’s degree, with the opportunity to continue education in the postgraduate school with 12 spe#
cialties, and doctoral studies with 3 specialties.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ”

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 27, м. Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 044 246@57@88, 234@42@42
Факс: +38 044 246@57@88
E@mail: referent@aau.edu.ua
Http://www.aau.edu.ua 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України: АЕ № 636100 від 30.03.2015 р.
Лідер міжнародної діяльності. Лідер вищої освіти.
Рік заснування – 1995. 
Академія готуючи конкурентних фахівців максимально поєднує теоретичне навчання з практикою.
• “Право” – бакалавр, магістр. Аспірантура. Друга вища освіта. Програма спеціальної адвокатської підготовки здійснюється

додатково до класичної системи освіти і передбачає формування практичних навичок майбутньої професії, дозволяє підготувати
студентів до самостійної роботи з урахуванням сучасних вимог до професії юриста. Включає заняття з практичними працівниками,
адвокатські школи, суддівські практикуми, навчальні юридичні консультації, юридичні клініки, заняття в Школі адвокатської підготовки. 
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• “Міжнародне право” – бакалавр, магістр.
• “Філологія” – бакалавр, магістр (англійська, німецька, французька).
До послуг студентів та аспірантів: комп’ютерні класи, підключені до мережі Internet; лабораторія НТЗ засобів навчання;

криміналістичні студії; бібліотека наукової, навчальної, довідкової літератури та читальна зала; електронна бібліотека; віртуальна
аудиторія, видавничий центр; навчальна зала судових засідань; центр розвитку професійних компетенцій.

В Академії діють:
• Інститут підвищення кваліфікації. 
• Науково#дослідний інститут медичного і фармацевтичного права та біоетики.
• Науково#дослідний інститут прав людини та проблем адвокатури. 
• Українське відділення кафедри ЮНЕСКО з біоетики.
• Ювенальна навчальна юридична консультація.

UKRAINE ACADEMY OF ADVOCACY LTD

Address: 27 Taras Shevchenko Blvd, Kyiv, 01032, Ukraine
Tel.: +38 044 246@57@88, 234@42@42
Fax: +38 044 246@57@88
E@mail: referent@aau.edu.ua
Http://www.aau.edu.ua

License of the Ministry of education and science Ukraine: АЕ № 636100.
Leader of International activity. 
Foundation year – 1995.
The Academy combines theory and practice in the process of education, as the result it has the competitive graduates.
“Law” – Bachelor, Master. Post graduate course.
Second Higher Education. The Program of Special Bar Training is conducted additionally to the classical system of education and fore#

sees the formation of practical future occupation skills. 
It stimulates our students to promote their skills and knowledge, taking into account modern demands to the future profession of a lay#

wer. Our training programmes include practical classes under the guidance of the professionals, Bar school, judge trainings, educational legal
advice, trainingslaw clinics, training in Bar school, etc.

“International law”# Bachelor, Master. 
“Philology”# Bachelor, Master (English, German, French). It’s possible to get two specialties simultaneously such as: “Translation” and

“Law Education”.
To the services of students and post graduates our Academy suggests computer classrooms, the Internet; Technical Aids of Instruction

Labs, Criminal studies Labs, the library with scientific, educational and data base literature, the reading hall, the electronic library, the virtu#
al classroom, the publishing centre, the educational courtroom. The development centre of professional competence.

The Academy possesses: The Upgrade Institute, The Scientific research Institute of Medical and Pharmaceutical law and Bioethics. The
Scientific research Institute of Human Rights and Advocacy Problems. 

Specialized Ukrainian Bioethic Department of UNESCO. Training Juvenile advice.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Адреса: вул. Антоновича, 70, м. Дніпро, 49006, Україна
Тел./факс:+38 056 732@48@48
E@mail: kzvo@dano.dp.ua 
Http://dano.dp.ua

Ректор: Сиченко Віктор Володимирович.
Забезпечує неперервну підготовку педагогічних та керівних кадрів області на основі компетентнісного підходу, технологій відкритої

та мережевої освіти, а саме підвищення кваліфікації педагогічних та науково#педагогічних працівників за спеціальностями “Публічне
управління та адміністрування” та “Освітні, педагогічні науки”, а також організацію неперервної підготовки висококваліфікованих
фахівців на різних освітніх рівнях: бакалаврському за спеціальністю “Психологія”; магістерському за спеціальностями “Освітні,
педагогічні науки”, “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування”; освітньо#науковому рівні підготовки докторів філософії
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. Здійснює науково#методичний та організаційно#педагогічний супровід
упровадження освітніх інновацій у регіональній системі освіти та у післядипломній педагогічній освіті, використовуючи насамперед
механізми ініціювання та координації науково#експериментальної роботи освітніх закладів на основі єдиної системи управління
інноваційною діяльністю та упровадження експериментальних проектів, сприяє становленню Нової української школи. 

COMMUNAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION “DNIPRO ACADEMY OF CONTINUING 
EDUCATION” OF DNIPROPETROVSK REGIONAL COUNCIL”

Address: 70 Antonovycha St., Dnіpro, 49006, Ukraine
Tel./fax: +38 056 732@48@48
E@mail: kzvo@dano.dp.ua 
Http://dano.dp.ua

Rector: Victor Sychenko.
Provides continuous training of pedagogical and managerial staff of the region on the basis of competency approach, open and net#

worked education technologies, namely professional development of pedagogical and scientific#pedagogical employees in the specialties
“Public administration and administration” and “Educational, pedagogical science, non#educational organizations highly qualified specialists
at different educational levels: Bachelor’s Degree in Psychology; Master’s Degree in Educational, Pedagogical Sciences, Management, Public
Administration and Administration; educational#scientific level of training of doctors of philosophy in the specialty “Public administration and
administration”. Carries out scientific#methodical and organizational#pedagogical support of introduction of educational innovations in the
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regional system of education and in postgraduate pedagogical education, using first of all mechanisms of initiation and coordination of sci#
entific#experimental work of educational institutions on the basis of a unified system of management of innovative operative activity schools.

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Адреса: вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна
Тел.: +38 048 723@43@53
Факс: +38 048 723@69@04
E@mail: list@ogasa.org.ua
Http://odaba.edu.ua/

Одеська державна академія будівництва та архітектури – ЗВО ІV рівня акредитації. В академії навчається близько 3500 студентів.
Навчальний процес забезпечує професорсько#викладацький склад чисельністю понад 500 осіб, з яких більш 70 – доктори наук,
професори та більше 250 – доценти, кандидати наук.

ODESA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE  

Address: 4 Didrihsona St., Odesa, 65029, Ukraine
Тel.: +38 048 723@43@53
Fax: +38 048 723@69@04
E@mail: list@ogasa.org.ua
Http://odaba.edu.ua/

Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture is a higher education institution of the fourth level of accreditation. About
3500 students are studying at the Academy. The Academy staff comprises over 500 members including over 70 doctors of science, 
professors and over 250 associated professors and PhD scientists.

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Адреса: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011, Україна
Тел./факс: +38 0532 60@20@51, 60@84@77
Е@mail: mail@umsa.edu.ua
Https://www.umsa.edu.ua/
Приймальна комісія: тел. +38 05322 50@25@66, Е@mail: pricom@umsa.edu.ua
Підготовче відділення (курси) для громадян України до вступу у вищі навчальні заклади: тел. +38 05322 2@90@05.
Навчально@науковий центр з підготовки іноземних громадян: тел. +38 0532 60@84@52

Рік заснування – 1921. 
Факультети: медичний №1, медичний № 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних студентів; фаховий медико#

фармацевтичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення; навчально#науковий медичний інститут, навчально#науковий
інститут післядипломної освіти.

Відповідно до наказу МОН України від 26.12.2019 № 1020#л академія проводить набір вступників на навчання: 
– за другим (магістерським) рівнем за спеціальностями: “Стоматологія” (221, термін навчання – 5 років), “Медицина” (222,

термін навчання – 6 років), “Педіатрія” (228, термін навчання – 6 років), “Громадське здоров’я” (229, термін навчання на базі вищої
освіти: денна форма навчання – 2 роки; вечірня форма навчання – 2 роки, заочна форма навчання – 2 роки);

– за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю: “Медсестринство” (223, термін навчання на базі молодшого спеціаліста
за освітніми програмами “Медсестринство”: заочна форма навчання: випуск до 2009 року – 2 роки, після 2009 р. – 1 рік, 4 роки –
для осіб з базовою загальною середньою освітою; “Парамедик” – денна форма – 3 роки навчання);

– на рівні фахового молодшого бакалавра: “Медсестринство” (223, термін навчання: 3 роки – на базі повної загальної середньої
освіти; 4 роки – для осіб з базовою загальною середньою освітою), “Фармація, промислова фармація” (226, термін навчання: очна
форма – 2 роки – на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки – для осіб з базовою загальною середньою освітою; заочна – 
3 роки на базі повної загальної середньої освіти); “Стоматологія” (221, термін навчання: 2 роки – на базі повної загальної середньої
освіти; 3 роки – для осіб з базовою загальною середньою освітою).

Академія здійснює:
• підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями);
• підготовку фахівців у клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);
• підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);
• підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями).
Навчально#виховний процес на 57 кафедрах здійснює висококваліфікований науково#педагогічний колектив: докторів наук – 93,

кандидатів наук – 428; осіб, які мають учене звання професора – 83, учене звання доцента – 273. Серед науково#педагогічного
персоналу – 7 лауреатів Державної премії України, 10 Заслужених лікарів України, 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 
1 Заслужений працівник охорони здоров’я України, 1 Заслужений раціоналізатор України, 2 Заслужені працівники освіти України.

На сьогодні в академії здобувають освіту 4868 студентів, у т.ч. 1249 – іноземні громадяни із 48 країн світу.
Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки та освіти. До послуг студентів 

4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні
секції, їдальня та 4 кафе.

UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY

Address: 23 Shevchenko St., Poltava, 36011, Ukraine
Tel./fax: +38 0532 60@20@51, 60@84@77
Е@mail: mail@umsa.edu.ua
Https://www.umsa.edu.ua/
Admissions office: tel. +38 05322 50@25@66, e@mail: pricom@umsa.edu.ua
Preparatory department (courses) for training the citizens of Ukraine for admission to higher educational establishments: tel. +38 05322 2@90@05.
Educational and Scientific Centre training the foreign citizens for admission to higher educational establishments: tel. +38 0532 60@84@52.
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Year of foundation: 1921. 
Faculties: Medical №1, Medical №2, Stomatological, Preparatory faculty for international students training, Medical and Pharmacy 

college: medical and pharmacy departments, Educational and Scientific Medical Institute, Educational and Scientific Institute of Postgraduate
Education.

According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated December 26, 2019, No. 1020#l, the Academy provides
qualification training on: 

– Master programs in the following specialities: “Stomatology (221, 5#year program), “Medicine” (222, 6#year program), “Pediatrics”
(228, 6#year program), “Health care” (229, on the basis of the higher education: full#time form – 2#year program, part#time form – 2#year
program, extramural form – 2 years; 

– professional qualification for bachelor degree: “Nursing” (223, full#time 1#year program on the basis of junior specialist educational
and qualification level; extramural form: for graduates before 2009 – 2 years, after 2009 – 1 year, on the basis of the general secondary 
education – 4 years, “Paramedic” – full#time 3#year program;  

– professional qualification for junior specialist training programs in “Nursing” (223, 3#year program on the basis of general secondary
education; 4#year program – on the basis of basic general secondary education), “Pharmacy, industrial pharmacy” (226, full#time 2#year 
program on the basis of complete general secondary education and 3#year program – on the basis of basic general secondary education;
extramural 3#year program – on the basis of complete general secondary education; “Stomatology (221, 2#year program on the basis of 
complete general secondary education, 3#year program – on the basis of basic general secondary education).   

The Academy provides: 
• post#graduate training (specialization) in basic specialties; 
• clinical residency training (post#graduate education of doctors); 
• internship training (primary post#graduate specialization);
• training of foreigners and persons without citizenship within the accredited branches (specialties).
Teaching and educational process at 57 departments is provided by highly qualified academic staff including 93 doctors of sciences and

428 candidates of sciences, 83 researchers having the academic title of professors and 273 researches ranked as associate professors.
Academic staff includes 7 laureates of State prizes of Ukraine, 10 Honored  Doctors of Ukraine, 6 Honoured Masters of Sciences and
Technology of  Ukraine, 1 Honored Officer  of Health Care of Ukraine, 1 Honored Rationalizer of Ukraine, 2 Honored Officer of Education of
Ukraine.

At present 4868 students are studying at the Academy, among them 1249 – international students from 48 countries. 
Training of health care professionals is provided with the latest advanced technologies in science and education. Four dormitories, sports

complex, library, reading rooms, recreation camp, groups and societies of amateur and sports activities, canteen and 4 cafeterias are at stu#
dents’ disposal.

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ”

Адреса: вул. Пушкінська, 24, м. Харків, 61057, Україна
Тел.: +38 057 731@21@31
Факс: +38 057 731@21@31
E@mail: kvnz.hano@gmail.com

Для впровадження інноваційних підходів у формуванні здорової дитини та підготовки педагогічних працівників до створення
безпечного та здорового освітнього простору в умовах неперервної освіти в Харківській академії неперервної освіти створена
система роботи щодо підвищення кваліфікації вчителів у курсовий (атестаційний) період і допомоги в організації самоосвіти
педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період. 

Також фахівцями Академії здійснюється науково#методичний супровід діяльності закладів освіти Харківського регіону щодо
вдосконалення освітнього процесу із застосуванням інноваційних підходів, сучасних інтерактивних технологій навчання та виховання
на основі розвитку життєвих навичок через компетентнісний та особистісно зорієнтований підходи на засадах педагогіки
партнерства.

KHARKIV ACADEMY OF CONTINUOUS EDUCATION

Address: 24 Pushkinska St., Kharkiv, 61057, Ukraine
Tel.: +38 057 731@21@31
Fax: +38 057 731@21@31
E@mail: kvnz.hano@gmail.com

Kharkiv Academy of Continuos Education has developed a system of work, including in#service teacher training within certification 
period and support of continuing professional development of teachers in the period between certifications, in order to implement innova#
tive approaches for the development of healthy child and to prepare teachers to create safe and healthy educational environment.

The Academy also provides scientific and methodological support to the educational institutions in Kharkiv region, using innovative
approaches, modern interactive technologies of teaching and education based on the development of life skills through competency and 
personality#oriented approaches based on partnership pedagogy, to improve the educational process.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО�ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ”
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Адреса: пров. Руставелі, 7, м. Харків, 61001, Україна
Тел.: +38 057 732@81@33
Факс: +38 057 732@46@30
E@mail: hgpа@kharkov.com
Http://www.hgpа.kharkov.com

Харківська гуманітарно#педагогічна академія заснована 1920 року. 
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Структурними підрозділами закладу є Харківський педагогічний фаховий коледж, Красноградський педагогічний фаховий
коледж та Балаклійський педагогічний фаховий коледж.

Очолює академію Пономарьова Галина Федорівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти
України, почесний громадянин Харківської області.

Академія здійснює підготовку вихователів дітей дошкільного віку; дефектологів, вихователів дітей з вадами психофізичного
розвитку; соціальних працівників; організаторів культурно#дозвіллєвої діяльності; практичних психологів; методистів, фітнес#
тренерів, фахівців з організації освітнього процесу у навчальних закладах, викладачів загально педагогічних дисциплін та вчителів:
початкових класів, англійської мови, інформатики, фізичної культури, музичного мистецтва, історії, української мови та літератури,
біології за освітньо#професійним ступенем фахового молодшого бакалавра; освітніми ступенями бакалавра й магістра та доктора
філософії зі спеціальностей: 231 Соціальна робота і  011 Науки про освіту.

MUNICIPAL ESTABLISHMENT “KHARKIV HUMANITARIAN�PEDAGOGICAL ACADEMY” OF
KHARKIV REGIONAL COUNCIL 

Address: 7 Rustaveli Avenue, Kharkiv, 61001, Ukraine 
Тel.: +38 057 732@81@33
Fax: +38 057 732@46@30
E@mail: hgpа@kharkov.com
Http://www.hgpа.kharkov.com

Kharkiv Humanitarian#Pedagogical Academy was founded in 1920.
The structural subdivisions of the establishment are Kharkiv Professional Pedagogical College, Krasnohrad Professional Pedagogical

College and Balakliia Professional Pedagogical College.
The head of the Academy is Ponomarova Halyna Fedorivna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Honored Worker of Public

Education of Ukraine, Honorary Citizen of Kharkiv Region.
Kharkiv Humanitarian#Pedagogical Academy prepares kindergarten teachers, defectologists, teachers for children with mental and phys#

ical disabilities,  social workers, instructor in cultural and leisure activity,  practical psychologists, methodists, fitness trainers, specialists in
organization of learning process in educational establishments, general pedagogical subjects teachers and  teachers of primary school,
English teachers, computer science teachers, physical training teachers, musical arts teachers, teachers of history, Ukrainian language and
literature teachers, teachers of biology according to the education and qualification level of junior specialist, educational degrees of bache#
lor, master and Academic Degree of Doctor of Philosophy on specialties: 231 Social Work; 011 Education sciences. 

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Адреса: вул. Амосова, 58, м. Харків, 61176, Україна
Тел.: +38 057 711@35@56
Факс: +38 057 711@80@25
E@mail: Office@med.edu.ua
Http://www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та провізорів в інтернатурі, на циклах
спеціалізації та на циклах тематичного удосконалення з понад 100 спеціальностей. Здійснює навчання здобувачів другого
магістерського рівня за спеціальністю 222 Медицина, іноземних громадян в клінічній ординатурі, готує докторів філософії та
докторів наук як громадян України, так і іноземних громадян.

Здійснює підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I#IV рівнів акредитації зі спеціальності
“Педагогіка вищої школи”.

В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка та підвищення кваліфікації фахових молодших бакалаврів за
спеціальністю “Медсестринство” громадян України. 

KHARKIV MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

Address: 58 Amosova St., Kharkiv, 61176, Ukraine
Tel.: +38 057 711@35@56
Fax: +38 057 711@80@25
E@mail: Office@med.edu.ua
Http://www.med.edu.ua

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education (KhMAPE) provides training courses for doctors and pharmacists in internship, in
specialization courses and thematic advanced training courses in more than 100 specialties. The Academy provides training to applicants of
the second master’s level in the specialty 222 Medicine, provides training foreign citizens in clinical residency, prepares Ph.D. and Doctor of
Medical Sciences as for citizens of Ukraine and foreign citizen.

KhMAPE provides thematic advanced training courses for teachers of Higher Medical Educational Institutions of I#IV levels of accredita#
tion in the specialty “Pedagogy of Higher Education”.

The Medical College of KhMAPO provides training and advanced training of Professional Junior Bachelors in the specialty “Меdical
Nursing” for citizens of Ukraine.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Адреса: вул. Михайлівська, 15, м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +38 0412 47@36@89
E@mail: oippozt@gmail.com
Http://www.zippo.net.ua

Директор: Ігор Смагін.
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Пріоритетними напрямками роботи закладу є вдосконалення фахової компетентності та розвиток творчості педагогів регіону на
засадах науково#методичного супроводу індивідуалізації процесу підвищення кваліфікації. Свої  завдання інститут реалізує через
сучасні форми підвищення кваліфікації, організаційно#змістове їх наповнення,  максимальне наближення навчання до потреб,
запитів, інтересів педагогічних працівників.

ZHYTOMYR REGIONAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION OF 
ZHYTOMYR REGIONAL COUNCIL 

Address: 15 Myhajlivska St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Тel.: +38 0412 47@36@89
E@mail: oippozt@gmail.com
Http://www.zippo.net.ua

Headmaster: Igor Smagin.
The priority areas of the institution’s work are the improvement of professional competence and the development of creativity of 

teachers in the region on the basis of scientific and methodological support for the individualization of the process of professional 
development. The institute realizes its tasks through modern forms of advanced training, their organizational and semantic content, the 
maximum approximation of training to the needs, requests, interests of pedagogical workers.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Адреса: вул. Незалежної України, 57@А, м. Запоріжжя, 69035, Україна
Тел./факс: +38 0612 36@02@52
E@mail: zoippo.zp.ua@gmail.com

В.о. ректора: Казачук Анатолій Васильович.
Метою діяльності інституту є підвищення якості післядипломної педагогічної освіти на основі сучасних методологічних підходів

до розбудови національної системи освіти. Впровадження сучасних моделей підвищення кваліфікації, розв’язання комплексних
завдань у сфері наукового розвитку, упровадження та використання наукових і науково#практичних результатів сприяють оновленню
змісту освіти та досягнення рівня європейських стандартів. Підготовку вчителів початкових класів до реалізації  Концепції Нової
української школи, упровадження Державного стандарту початкової освіти, нового змісту початкової освіти за дослідженнями
EdCamp Ukraine визнано однією з кращих в Україні (“запорізький феномен”).

MUNICIPAL INSTITUTION “ZAPORIZHZHIA REGIONAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE 
PEDAGOGICAL EDUCATION” OF ZAPORIZHZHIA REGIONAL COUNCIL

Address: 57@А Nezalezhnoyi Ukrayiny St., Zaporizhzhia, 68035, Ukraine
Tel./fax: + 38 061 236@02@52
E@mail: zoippo.zp.ua@gmail.com

Acting Rector of the Institute: Anatoliy Kazachuk.
The aim of the institute’s activity is to raise the quality of the postgraduate pedagogical education on the base of the modern method#

ological approaches to the reforming of the national educational system. The implementation of the modern models of the professional
development, the solving of complex tasks in the field of the scientific development, the promotion and using of the scientific and practical
results make for renewing the content of the education and achieving the European level. Primary school teacher training to the promotion
of Conception of New Ukrainian School, implementation of the Primary education State Standard, the new content of primary education after
researches of EdCamp Ukraine is recognized one of the best in Ukraine (“Zaporizhzhia phenomenon”).

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “КИЇВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ”

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, 09107, Україна
Тел./факс: +38 04563 5@04@24 
E@mail: kyiv_academy@ukr.net
Https://kristti.com.ua/ 

В.о. ректора: Бендерець Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук.
Робота Інституту спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у

кваліфікованих педагогічних кадрах, створення умов для модернізації післядипломної освіти педагогів і керівників закладів освіти,
досягнення ними ціннісних результатів, розвиток інформаційно#освітнього простору, підвищення результативності наукової
діяльності, здійснення національно#патріотичного виховання, моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти, популяризацію
здорового способу життя.

Пріоритетними напрямами діяльності інституту є науково#методичний супровід професійного розвитку педагогічних,
управлінських та методичних кадрів регіону; модернізація форм і змісту післядипломної педагогічної освіти; створення умов для
постійного професійного розвитку персоналу закладів освіти; підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і
програмами, реалізації завдань профільного навчання; науково#методичний супровід і методичне забезпечення професійної
діяльності фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, інноваційної освітньої діяльності; підготовка
педагогів до розроблення та використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, організації освітнього процесу в умовах
дистанційного навчання; зміцнення міжнародного співробітництва; розвиток компетентностей, необхідних для успішної професійної
діяльності та самореалізації особистості.

KYIV REGIONAL IN�SERVICE TEACHER TRAINING INSTITUTE 

Address: 37 Yaroslava Mudrogo St., Bila Tserkva, Kyiv region, 09107, Ukraine
Tel.: +38 04563 5@04@24 
E@mail: kyiv_academy@ukr.net
Https://kristti.com.ua/ 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО”

Адреса: вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006, Україна
Тел.: +38 052 232@08@59
Факс: +38 052 232@24@78
E@mail: koippo@ukr.net
Http://koippo.kr.ua/

Комунальний заклад “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”
заснований у 1939 році. Сьогодні це сучасний науково#методичний та навчальний центр освітньої галузі регіону, де удосконалюють
професійну майстерність понад три тисячі педагогів. В інституті діють: 3 наукові кафедри, 7 навчально#методичних центрів та 
9 науково#методичних лабораторій. Науковий та навчально#методичний процес забезпечують 25 науково#педагогічних працівників
та 46 висококваліфікованих методистів.

KIROVOHRAD REGIONAL IN�SERVICE TEACHER TRAINING INSTITUTE

Address: 39/63 Velyka Perspektyvna St., Kropyvnytskyi, 25006, Ukraine
Тel.: +38 052 232@08@59
Fax: +38 052 232@24@78
E@mail: koippo@ukr.net
Http://koippo.kr.ua/

Kirovohrad Regional In#Service Teacher Training Institute after Vasyl Sukhomlynskyi was founded in 1939. Nowadays it is a modern sci#
entific#methodological and educational center of the region`seducationalfield, where more than 3000 teachers improve their qualifications.
There are 3 scientific chairs, 7 educational and methodological centers and 9 scientific and methodological laboratories in the institute. 
25 scientific#pedagogical staff members, and 46 highly#qualified methodologistensure the scientificeducational and methods process.

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Адреса: вул. Гагаріна, 111, м. Сєвєродонецьк, 93412, Україна
Тел.: +38 066 759@30@17
Е@mail: loippo@loippo.edu.ua
Http://www.loippo.edu.ua 

Директор: Цимбал Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Діяльність Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти як лідера післядипломної освіти ґрунтується на

засадах ідей андрагогіки, акмеології, педагогічної інноватики й спрямовується на реалізацію державної політики у сфері
післядипломної педагогічної освіти, забезпечення неперервного професійного розвитку фахівців освітньої галузі, підвищення
їхнього професіоналізму й конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, формування готовності до впровадження Концепції
Нової української школи.

Реагуючи на суспільні виклики та потреби освітян, інститут пропонує на вибір понад 180 освітніх програм для довгострокового
та короткострокового підвищення кваліфікації, що дає змогу понад  6 000 педагогічних працівників професійно розвиватись
відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії.

У сучасній практиці закладу застосовуються варіативні моделі організації освітнього процесу, проводиться дослідницька робота,
активно впроваджуються інформаційно#комунікаційні технології, електронні засоби навчального призначення, пропагуються
здобутки вітчизняних і зарубіжних колег та обмін досвідом з розв’язання актуальних освітянських проблем.

Багаторічною є співпраця Луганського ОІППО з науковими установами НАПН України, завдяки чому на базі закладів освіти здійсню#
ються дослідження всеукраїнського та регіонального рівнів, що слугує підґрунтям для розвитку інновацій в освітній системі Луганщини. 

На засадах партнерства інститут співпрацює з 8 зарубіжними освітніми установами та громадськими організаціями, з якими
підписано відповідні угоди, та з 30 міжнародними фондами й науковими центрами. За їхньої участі в регіоні реалізуються 
25 міжнародних і 9 усеукраїнських освітянських проєктів.

Видавнича діяльність закладу представлена науково#методичним журналом “Освіта на Луганщині”, виданнями наукового,
науково#методичного, практичного та довідкового спрямування. Освітньо#інформаційний простір Луганського ОІППО наповнює
портал www.loippo.edu.ua, який дозволяє педпрацівникам задовольнити професійні запити й потреби в самоосвіті. 

LUHANSK REGIONAL IN�SERVICE TEACHER TRAINING INSTITUTE

Address:111 Haharin St., Sievierodonetsk, 93412, Ukraine
Tel: +38 066 759@30@17
E@mail: loippo2014@i.ua
Http://www.loippo.edu.ua 

Director: Tsymbal Iryna Ivanivna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.
The activity of Luhansk Regional In#Service Teacher Training Institute (LOIPPO) as a leader of postgraduate education is based on the

ideas of Andragogy, Acmeology, pedagogical innovation and  aimed at implementing state policy in the field of postgraduate pedagogical
education, ensuring continuous professional development of educators, improving their professionalism and competitiveness on the market
of educational services;  forming of readiness for implementation of the Concept of the New Ukrainian school.

Responding to social challenges and needs of educators, the institute offers a choice of more than 180 educational programs for long#
term and short#term trainings, which allows more than 6,000 teachers to develop professionally according to individual educational trajectory. 

In the modern practice of the institution various models of organization of educational process are used, researching work is carried out,
information and communication technologies, electronic means of educational purpose are actively introduced, achievements of domestic
and foreign colleagues and exchange of experience in solving actual educational problems are promoted.

Luhansk OIPPO has been cooperating with scientific institutions of NAPS of Ukraine for many years, thanks to that on the basis of edu#
cational institutions researches of all#Ukrainian and regional levels are carried out, which serves as a basis for development of innovations
in the educational system of Luhansk region.
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Based on the partnership the Institute cooperates with 8 foreign educational institutions and public organizations, the relevant agree#
ments have been signed with them, and with 30 international foundations and scientific centers. With their participation, 25 international and
9 all#Ukrainian educational projects are being implemented into the region.

Publishing activity of the institution is represented by the scientific and methodological journal “Education in Lugansk region”, publica#
tions of scientific, scientific#methodological, practical and reference direction. The educational and informational space of the Luhansk OIPPO
presents the portal www.loippo.edu.ua, which allows educators to meet professional and needs and self#education needs.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Адреса: вул. Адміральська, 4@а, м. Миколаїв, 54001, Україна
Тел.: + 38 0512 37@85@89
Факс: + 38 0512 37@85@89
E@mail: moippo@moippo.mk.ua
Http://www.moippo.mk.ua

Директор інституту: Шуляр Василь Іванович.
МОІППО є координаційним, науково#методичним, інформаційним центром трансформації загальнодержавної освітньої політики

в регіоні. Стратегічними напрямами роботи інституту є участь у формуванні освітнього середовища області.
Інститут здійснює організаційно#педагогічний, науково#методичний супроводи реалізації Концепції “Нова українська школа”;

координує науково#методичну діяльність РМК(НМЦ), ОТГ, Ресурсних центрів Миколаївщини.
МОІППО розробляє та реалізує освітні проєкти щодо підвищення якості регіональної освіти. 

MYKOLAIV IN�SERVIСE TEACHERS TRAINING INSTITUTE

Address: 4@a Admiralska St., Mykolayiv, 54001, Ukraine
Тel.: + 38 0512 37@85@89
Fax: + 38 0512 37@85@89
E@mail: moippo@moippo.mk.ua 
Http://www.moippo.mk.ua

Director of the Institute: Shulyar Vasyl.
Mykolayiv In#Service Teachers Training Institute is a focal, scientific and methodological, the information center of transformation of the edu#

cational state policy in the region. The Institute considers its participation in forming the educational environment to be the strategic direction. 
The Institute provides the organizational and educational, methodological support of the Concept “New Ukrainian School”, it coordinates the

scientific and methodological activities of teaching methods centres, united territorial сommunities and resource centers of Mykolaiv Region. 
Mykolayiv In#Service Teachers Training Institute develops and implements educational projects to improve the quality of regional education.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Адреса: вул. Громницького, 1, м. Тернопіль, 46027, Україна
Тел./факс: +38 0352 43@57@83
E@mail: admin@ippo.edu.te.ua
Http://www.ippo.edu.te.ua

Тернопільський ОКІППО здійснює науково#методичний та організаційно#педагогічний супровід упровадження освітніх інновацій
у системі післядипломної педагогічної освіти. Метою діяльності ТОКІППО є підвищення фахового рівня педагогічних працівників,
безперервний розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, поглиблення професійних знань та вдосконалення набутих умінь,
розгортання науково#дослідницької, експериментальної роботи в закладах освіти. Інститут здійснює оновлення змісту
післядипломної педагогічної освіти відповідно до вимог Нової української школи.

TERNOPIL REGIONAL COMMUNAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION

Address: 1 Hromnytskogo St., Ternopil, 46027, Ukraine
Тel./fax: +38 0352 43@57@83
E@mail: admin@ippo.edu.te.ua
Http://www.ippo.edu.te.ua

Ternopil RCIPPE – the main coordination and organizational center of the regional system of postgraduate education, the strategy used,
worked in the field of work and management of staff that existed at the same time, and are known to have special institutions. Therefore, sci#
entific, educational and organizational#methodical activity was developed by TRCIPPE units, which expanded to deepen, expand and update
the most modern pedagogical staff and managers of the educational field.

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Адреса: вул. Бидгощська, 38/1, м. Черкаси, 18003, Україна
Тел./факс: +38 0472 64@21@78
E@mail: oipopp@ukr.net
Http://oipopp.ed@sp.net/

Ректор: Чепурна Наталія Миколаївна.
Колектив методистів і науковців інституту спрямовує діяльність на забезпечення актуальних освітніх потреб педагогічних

працівників області. Система безперервного навчання удосконалюється шляхом запровадження різних форм курсової підготовки 
і науково#методичної роботи у міжкурсовий період. Інститут здійснює науково#методичне забезпечення освітньої діяльності
навчальних закладів області, проводить науково#дослідницьку та експериментальну роботу з розробки і впровадження нових
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освітніх технологій, інтерактивних методик, нових програм, підручників, здійснює моніторингові дослідження щодо якості
навчально#виховного процесу.

MUNICIPAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT “CHERKASY IN�SERVICE TEACHER TRAINING
INSTITUTE OF CHERKASY REGIONAL COUNCIL” 

Address: 38/1Bydhoshchska St., Cherkasy, 18003, Ukraine
Tel./fax: +38 0472 64@21@78
E@mail: oipopp@ukr.net
Http://oipopp.ed@sp.net/

Rector: Nataliia Chepurna.
The staff of the Institute directs the activities to providing the actual needs for schoolteachers. The system of constant training of teach#

ers is constantly being improved through the implementation of various forms of training, scientific and methodical work between the peri#
ods of teachers’ training process. The Institute organizes scientific and experimental work aimed at the development and implementation of
new educational and interactive techniques, new curricula, textbooks, and monitors the quality of the educational process.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
ГУМАНІТАРНО�ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ”

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, 09107, Україна
Тел.: +38 04563 9@05@77
Факс: +38 04563 9@92@41 
E@mail: gpkoledg@ukr.net
Http://pedcollege.kiev.ua

Коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 013 Початкова освіта, 014.12 Середня освіта
(образотворче мистецтво), 231 Соціальна робота, фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти. Освітній процес у коледжі організований з урахуванням сучасних інформаційних технологій,
спрямованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до навчання вподовж життя, професійної
діяльності в умовах Нової української школи.

KYIV REGIONAL COUNCIL COMMUNAL INSTITUTION “BILA TSERKVA HUMANITARIAN 
PEDAGOGICAL PROFESSIONAL COLLEGE”

Address: 37 Yaroslava Mudroho St., Bila Tserkva, Kyiv region, 09107, Ukraine
Tel.: +38 04563 9@05@77
Fax: +38 04563 9@92@41
E@mail: gpkoledg@ukr.net
Http://pedcollege.kiev.ua

College carries out training of Junior Professional Bachelors in such specialties as 013 Primary Education, 014.12 Secondary education
(Fine Arts), 231 Social Work and Bachelors in such specialties as 012 Preschool education, 013 Primary education. 

Educational process in the college is organized taking into account modern information technologies aimed at forming an educated, har#
moniously developed personality that is capable of life#long learning and professional activity in New Ukrainian school.

ВІННИЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

Адреса: вул. Некрасова, 28 м. Вінниця, Вінницька область, 21001, Україна
Тел.: +38 0432 63@23@80
Факс: +38 0432 61@23@55
E@mail: vintk@ukr.net
Http://www.transkol.com.ua/

Директор: Фаліштинський Михайло Вікторович.

VINNYTSIA TRANSPORT COLLEGE 

Address: 28 Nekrasova St., Vinnytsia, Vinnytsia region, 21001, Ukraine
Tel.: +38 04342 63@23@80
Fax: +38 0432 61@23@55
E@mail: vintk@ukr.net
Http://www.transkol.com.ua/

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ВІННИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ” 

Адреса: вул. Привокзальна, 38, м. Вінниця, 21100, Україна
Тел.: +38 0432 27@37@76
E@mail: vcnuft@ukr.net
Http://vcnuft.vn.ua/

Рік заснування – 1930, директор: Керницький Володимир Антонович.
Коледж здійснює підготовку фахівців  освітньо#професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з 8 спеціальностей для

харчової і переробної промисловості та сфери обслуговування. У коледжі навчається понад 1200 студентів. У складі коледжу 
4 відділення, 10 циклових комісій.
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Матеріально#технічна база: 3 навчальних корпуси, гуртожиток, спортивні споруди, їдальня, буфет.
Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, застосовуються новітні інформаційні та педагогічні технології навчання. 

AUTONOMOUS SUBDIVISION “VINNYTSIA PROFESSIONAL COLLEGE OF THE NATIONAL 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES”

Address: 38 Pryvokzalna St., Vinnytsіa, 21100, Ukraine
Тel.: +38 0432 27@37@76
E@mail: vcnuft@ukr.net
Http://vcnuft.vn.ua/

Year of foundation 1930, director: Kernytsky Volodymyr Antonovych.
The college trains specialists of the educational and professional degree of a professional junior bachelor in 8 specialties for the food and

processing industry and the service sector. More than 1,200 students study here.
The college consists of 4 departments, 10 cycle commissions.
Material and technical base: 3 educational buildings, dormitory, sports facilities, dining room, cafeteria.
Classrooms and laboratories are equipped with modern equipment, use the latest information and pedagogical learning technologies.

РУБІЖАНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО�ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Адреса: вул. Померанчука, 28. м. Рубіжне, Луганська область, 93009, Україна
Тел./факс: +38 06453 6@37@53, 6@37@79
Е@mail: ript2015@ukr.net
Http://ript.edukit.lg.ua

Директор: Юлія КОВАЛЕНКО.
Рубіжанський індустріально#педагогічний коледж є державним закладом передфахової вищої освіти, який має перший рівень

акредитації та здійснює підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів. Коледж засновано в 1944#му році. 
Вектор основної діяльності закладу освіти спрямований на підготовку конкурентоздатного фахівця шляхом якісної професійної

підготовки і працевлаштування на основі різностороннього підходу до зв’язку з роботодавцями та формування у здобувачів освіти
національно#патріотичної самодіяльності, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості.

RUBIZHNE INDUSTIAL AND PEDAGOGICAL COLLEGE 

Address: 28 Pomeranchuk St., Rubizhne, Luhansk region, 93009, Ukraine
Тel./fax: +38 06453 6@37@53, 6@37@79
E@mail: ript2015@ukr.net
Http://ript.edukit.lg.ua

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ХОРОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ”

Адреса: вул. Небесної Сотні, 73, м. Хорол, Полтавська область, 37800, Україна
Тел.: +38 05362 3@21@01
Факс: +38 05362 3@35@06
E@mail: xapkpdaa@ukr.net
Http://www.xapkpdaa.org.ua

Високорейтинговий ЗВО І рівня акредитації. Заснований у 1930 році. Пріоритетними є технічні і технологічні напрямки підготовки
фахівців. Коледж є лідером у системі ЗВО І#ІІ рівнів акредитації з впровадження Європейської кредитно#модульної системи
організації освітнього процесу (EСТS), дуальної системи навчання, ланково#постової системи проведення навчальних практик,
організації роботи регіональних центрів практичної підготовки.

Пріоритетними напрямками діяльності педагогічного колективу коледжу є використання інформаційних технологій та
впровадження новацій у освітній процес.

Вектор основної діяльності навчального закладу спрямований на підготовку конкурентоздатного фахівця шляхом якісної
професійної підготовки і працевлаштування на основі різностороннього підходу до зв’язків з роботодавцями та формування у
здобувачів освіти національно#патріотичної самосвідомості, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної
культури особистості.

AUTONOMOUS SUBDIVISION “KHOROL AGROINDUSTRIAL PROFESSIONAL COLLEGE OF
POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY”

Address: 73 Nebesna Sotnya St., Khorol, Poltava region, 37800, Ukraine
Tel.: +38 05362 32@1@01
Fax: +38 05362 33@5@51
E@mail: хapkpdaa@ukr.net
Http://www.хapkpdaa.org.com

A prestigious higher educational establishment of the first level of accreditation. It was founded in 1930. The main priorities are the tech#
nical and technological training of specialists. College holds the leading position among the higher educational establishments of I#II level of
accreditation, providing the European Credit Teaching System (ECTS), the dual (two#direction) system of teaching, which combines both 
theoretical and practical training, the team work (with subgroup division) principle of practical training and the work of Regional practical 
training centers. The purpose of the college pedagogical staff activities is to promote information technologies and to introduce innovative
technologies into educational process. The essential guide of the establishment is to prepare a competitive highly#qualified specialist with 
a good level of professional training ready to meet the modern requirements of employers forming of students’ national self#consciousness,
patriotism, juridical and economical literacy, social activity, general culture of personality.
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СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
“ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Адреса: вул. Студентська, 1, с. Антонівка, Скадовський район, Херсонська область, 75705, Україна 
Тел./факс: +38 05537 3@46@85
E@mail: college@skad.ukrtel.net
Http://www.sktehnikum.com.ua

Рік заснування: 1964. Навчальний заклад І рівня акредитації. (Підпорядкований “ДВНЗ ХДАУ та МОН України”)
Директор: Гончарський Іван Львович.
Освітньо#кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.
Основні напрями діяльності: підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями. 
Спеціальності:
• Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва;
• Організація і технологія ведення фермерського господарства.
• Агрономія.
Являється номінантом у міжнародних виставках “Сучасні заклади освіти”.

SKADOVSK TECHNICAL COLLEGE STATE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT “KHERSON
STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY”

Address: 1 Studentska St., Antonivka, Skadovsk district, Kherson region, 75705, Ukraine 
Tel./fax: +38 05537 3@46@85
E@mail: college@skad.ukrtel.net
Http://www.sktehnikum.com.ua

The year of foundation is 1964. Educational institution of the 1#st level of accreditation (Subordinate to “SHEI KSAU and MES of
Ukraine”).

Director: Ivan Lvovych Goncharskyi.
Educational and professional level is the junior specialist.
The main ways of activities: Training according to state order and contract obligations.
Specialities:
– Technology of manufacture and processing production of vegetation;
– Organization and technology of farming`s leading.
– Agronomy.
Nominate in national exhibition “Modern Educational Establishments”.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. Січових стрільців, 52@А, Київ, 04053, Україна
Е@mail: info@naps.gov.ua
Http://www.naps.gov.ua

Національна академія педагогічних наук України заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 як Академія
педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної системи освіти,
проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний внесок у підготовку
наукових і науково#педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН України надано статус
національної. 

Президентом Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік
Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий –
перший віце#президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор педагогічних наук, професор; член#кореспондент Олег
Михайлович Топузов – віце#президент, доктор педагогічних наук, професор.

Члени НАПН України об’єднані у п’ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік#секретар – Світлана
Олександрівна Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор); психології, вікової фізіології та дефектології (академік#секретар –
Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, професор); загальної середньої освіти (академік#секретар – Олександр
Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік#секретар – Нелля
Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, професор); вищої освіти (академік#секретар – Петро Юрійович Саух, доктор
філософських наук, професор).

У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,
Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно#
технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державний заклад вищої освіти “Університет
менеджменту освіти”, Державна науково#педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Український науково#
методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Навчально#науковий центр професійно#технічної освіти НАПН України.

Наукові дослідження здійснюють 833 наукові, 151 науково#педагогічний і 46 педагогічних співробітників, які працюють у штаті
підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 77 дійсних членів, 90 членів#кореспондентів, 36 іноземних членів і 23 почесні
академіки. В установах НАПН України працюють на штатних посадах 182 доктори наук і 389 кандидатів наук. 

Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 96 досліджень за 20 науковими напрямами. 
Діяльність НАПН України зосереджена на теоретико#методологічному обґрунтуванні цілей і пріоритетів національної системи

освіти, психолого#педагогічному і дидактичному забезпеченні навчально#виховного процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні
теорії цілісного розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції.



XII Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”

58

Розробляється нормативний і навчально#методичний супровід процесу навчання в різних типах навчальних закладів, створюються
і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційно#комунікаційні
технології, інноваційні форми і методи навчання і виховання.

За результатами наукових досліджень члени Академії та науковці її підвідомчих установ лише у 2019 р. підготували близько 2000
праць: монографій, концепцій, збірників наукових праць, посібників, методичних рекомендацій, навчальних, методичних посібників,
підручників, навчальних програм, довідкових, аналітичних матеріалів тощо. 

Періодичним виданнями НАПН України є Вісник Національної академії педагогічних наук України, “Education: Modern Discourses”
та “Педагогічна газета”. Загалом НАПН України та її підвідомчі установи є засновниками / співзасновниками понад 50 наукових
періодичних видань у галузі освіти, педагогіки і психології. Серед наукової періодики НАПН України: “Український педагогічний
журнал”, “Проблеми сучасного підручника”, “Studies in Comparative Education”, “Психологічний часопис”, “Технології розвитку
інтелекту”, “Організаційна психологія. Економічна психологія”, “Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи”, “Естетика і етика
педагогічної дії”, “Теоретико#методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді”, “Мистецтво та освіта”, “Особлива дитина:
навчання і виховання”, “Наукові студії із соціальної та політичної психології”, “Університети і лідерство”, “Філософія освіти”,
“Інформаційні технології і засоби навчання”, “Професійна освіта”, “Освіта та розвиток обдарованої особистості”, “Вісник
післядипломної освіти” (за серіями), “Науково#педагогічні студії”.

Освітня діяльність у НАПН України здійснюється за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо#
науковим) і науковим рівнями вищої освіти. Зокрема, підготовка фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським)
рівнями вищої освіти відбувалася у таких галузях знань: “01 Освіта/Педагогіка”, “05 Соціальні та поведінкові науки”, “07 Управління
та адміністрування”, “08 Право” та “28 Публічне адміністрування”.

В Академії створено цілісну систему підготовки та атестації наукових і науково#педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка
здобувачів вищої освіти здійснюється в одинадцяти підвідомчих установах НАПН України за спеціальностями у галузях знань “01
Освіта/Педагогіка”, “05 Соціальні та поведінкові науки”, “23 Соціальна робота”, “28 Публічне управління та адміністрування”.
Продовжується підготовка наукових і науково#педагогічних кадрів, які прийняті на навчання до 1 вересня 2016 р., у галузі
педагогічних, психологічних і філософських наук. 

У системі атестації наукових і науково#педагогічних кадрів вищої кваліфікації беруть участь 15 спеціалізованих учених рад, що
діють у десяти підвідомчих установах Академії. 

При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології. У 2019
р. Міжвідомча рада розглянула 518 тем дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук, із яких близько 70 % було
узгоджено та скориговано. 

Підвищення кваліфікації педагогічних, науково#педагогічних працівників і керівників закладів освіти, працівників методичних
служб, спеціалістів психологічних служб забезпечує ДЗВО “Університет менеджменту освіти”. 

Міжнародна співпраця НАПН України здійснюється у межах 28 угод про співробітництво, укладених Академією, та сотень угод,
укладених її підвідомчими установами. Так, у 2019 р. установи НАПН України взяли активну участь у реалізації понад 40 міжнародних
науково#освітніх проектів і програм Американських рад з міжнародної освіти, Британської ради в Україні, Європейського Союзу,
Європейського фонду підготовки, Представництва ООН в Україні, Представництва DVV International в Україні, Ради Європи, Світового
банку, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій і фондів.

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52@д, м. Київ, 04053, Україна
Тел.: +38 044 481@37@72
E@mail: nauk_org_undip@ukr.net
Http://www.undip.org.ua

Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook: 
Https://www.facebook.com/ukr.institute.of.pedagogy/
Директор Інституту: Олег Михайлович Топузов, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. 
Інститут засновано в 1926 р. Нині Інститут педагогіки НАПН України – одна з провідних державних науково#дослідних установ,

яка реалізовує соціальне замовлення суспільства щодо якісної й доступної шкільної освіти в умовах інтеграції в європейський 
і світовий освітній простір, забезпечує науково#методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки, здійснює масштабні
дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій. 

У складі Інституту – 17 наукових відділів, у яких працює 160 наукових співробітників, зокрема 34 доктори і 84 кандидати наук.
Імена дійсних членів НАПН України Н.М. Бібік, М.І. Бурди, М.Б. Євтуха, В.Р. Ільченко, О.Я. Савченко, членів#кореспондентів НАПН
України О.І. Пометун, О.М. Топузова та багатьох інших науковців добре відомі фахівцям освітянської галузі України та за її межами.

Тематика наукових досліджень Інституту спрямована на методологічне, теоретичне, дидактичне й методичне забезпечення
функціонування та розвитку загальної середньої освіти в Україні. 

Інститут педагогіки здійснює науковий супровід реформи “Нова українська школа”. Досягненням Інституту є розроблення
стандартів та освітніх програм, створення підручників нового покоління, монографій, навчально#методичних комплектів з окремих
предметів закладів загальної середньої освіти. 

В Інституті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Упродовж останніх
десяти років наукові ступені докторів і кандидатів наук здобули понад 467 осіб.

Інститут є засновником таких наукових періодичних видань: “Український педагогічний журнал”, збірника наукових праць
“Проблеми сучасного підручника”, науково#методичного журналу “Українська мова і література в школі”, співзасновником науково#
методичного журналу “Комп’ютер у школі та сім’ї”, наукового журналу “Порівняльно#педагогічні студії”, збірників наукових праць
“Педагогічний дискурс” і “Педагогічна освіта: теорія і практика”, фахового електронного наукового видання “Народна освіта”.

Результати наукової та освітньої діяльності Інституту відомі в міжнародних наукових колах. Зарубіжними партнерами Інституту є
Інститут дидактики при Аланус університеті мистецтв та соціальних наук (ФРН), Хучжоуський університет (КНР), Науково#методична
установа “Національний інститут освіти” Міністерства освіти Республіки Білорусь, Інститут проблем освіти Азербайджанської
Республіки, Інститут педагогічних наук Міністерства освіти Республіки Молдова, Інститут освітніх наук Румунії тощо.
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ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. Паньківська, 2, м. Київ, 01033, Україна
Тел.: +38 044 288@33@20
E@mail: kostiukinst@ukr.net, 2883320@gmail.com
Http://www.inpsy.naps.gov.ua

Директор Інституту: Сергій Дмитрович Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 
Інститут створено в 1945 р. 
Наукові традиції Інституту продовжуються і розвиваються в наукових школах дійсних членів НАПН України С.Д. Максименка, 

В.О. Моляко, Н.В. Чепелєвої, М.Л. Смульсон, членів#кореспондентів Л.М. Карамушки та О.М. Кокуна.
Наукові дослідження здійснюються у 15 лабораторіях, де працюють 179 наукових співробітників, у тому числі 31 доктор 

і 84 кандидати наук. 
Інститут проводить наукову та науково#організаційну роботу, спрямовану на отримання теоретично і практично значущих

результатів із основних напрямів психологічної науки – методології та історії психології, психології особистості, психології навчання
і виховання, психології творчості, економічної, організаційної, когнітивної, екологічної психології, етнопсихології, психофізіології та
психодіагностики. Пріоритетом у діяльності Інституту є розроблення актуальних проблем навчання, виховання і психічного розвитку
особистості в умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, зміцнення зв’язку досліджень із
освітньою практикою.

В Інституті функціонує аспірантура за сімома спеціальностями та докторантура за трьома спеціальностями, дві спеціалізовані
вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Інститут є засновником та співзасновником ряду наукових видань: збірника наукових праць МОН України “Актуальні проблеми
психології” (у 12 томах); фахових наукових видань, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (“Технології розвитку
інтелекту”, “Організаційна психологія, Економічна психологія”, “Психологічний часопис”, “Психологія і особистість” та ін.). 

Співробітництво Інституту із зарубіжними психологічними установами та організаціями охоплює світові й загальноєвропейські
наукові психологічні об’єднання, дослідницькі установи та організації Франції, Туреччини, Польщі, Німеччини, Російської Федерації,
Португалії, Чехії, Білорусі, Бельгії, Швейцарії, Нідерландів та інших країн. На базі визнаних міжнародних наукових шкіл Інститутом
було засновано шість дослідницьких психологічних лабораторій, у яких співпрацюють психологи та психотерапевти за відповідними
психологічними напрямами: Україна – США, Україна – Канада, Україна – Австралійський Союз, Україна – Республіка Польща, Україна –
Австрійська Республіка.

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна
Тел.: +38 044 440@62@86
Факс: +38 044 440@62@86
E@mail: ipood2008@ukr.net
Http://www.ipood.com.ua

Директор Інституту: Лариса Борисівна Лук’янова, член#кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. 
Інститут створено в 1993 р. 
У п’ятьох наукових відділах Інституту працюють 43 наукових співробітників, у тому числі 16 докторів і 22 кандидати наук. 
Науково#дослідна робота Інституту охоплює три з основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні:

теоретико#методичні засади освіти дорослих; вища освіта; історія педагогіки, порівняльна педагогіка. 
Науковці Інституту спрямовують свою діяльність на дослідження таких проблем: особистісний і професійний розвиток

дорослого населення; теоретико#методологічні засади модернізації педагогічної освіти; технології навчання дорослих; педагогічні
проблеми професійної підготовки дорослого населення у зарубіжних країнах; психологічний супровід навчання різних категорій
дорослого населення. 

На базі Інституту створено Центр освіти дорослих, до структури якого входять: Центр підвищення кваліфікації наукових і науково#
педагогічних працівників, Психологічний консультативно#тренінговий центр, центри педагогічної майстерності. Співробітники
Інституту є ініціаторами, співорганізаторами та науковими консультантами у створенні різнопрофільних центрів неформальної освіти
дорослих в Україні. 

В Інституті функціонують: спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій (докторських/кандидатських із педагогіки;
кандидатських із психології); аспірантура і докторантура.

Інститут є засновником і співзасновником чотирьох фахових видань: “Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи”; “Естетика 
і етика педагогічної дії”; “Імідж сучасного педагога”; “Порівняльна професійна педагогіка”.

При Інституті діють: Громадська спілка “Українська асоціація освіти дорослих”, яку було прийнято до Європейської Асоціації
освіти дорослих; Громадсько#педагогічна організація “Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І.А. Зязюна”.
Метою їх діяльності є сприяння розвиткові формальної, неформальної та інформальної освіти в Україні. 

На базі Інституту відкрито кафедру ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта педагога ХХІ століття”.

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

Адреса: вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна
Тел.: +38 044 455@53@38
Факс: +38 044 440@25@25
Е@mail: ipv_info@ukr.net
Http://www.ipv.org.ua

Директор Інституту: Іван Дмитрович Бех, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 
Інститут створено в 1997 р. 
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У восьми лабораторіях Інституту працюють 63 наукові співробітники, серед них – 10 докторів і 37 кандидатів наук, які
досліджують проблеми виховання і розвитку підростаючої особистості за трьома напрямами: теорія і методика виховання, соціальна
педагогіка і соціальна робота та теоретико#методологічні основи дошкільної освіти.

Тематика наукових досліджень Інституту передбачає розроблення фундаментальних теоретико#методологічних аспектів
виховного процесу та актуальних проблем модернізації його змісту, оновлення форм і методів виховання дітей та учнівської молоді.
Особливістю наукової діяльності Інституту є інтегровані дослідження інноваційних особистісно орієнтованих технологій,
спрямованих на морально#духовний розвиток особистості в дошкільний і шкільний період її життєдіяльності. 

Інститут – знана установа, відповідальна за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного,
дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи 
з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших
зацікавлених установ. 

В Інституті працюють докторантура та аспірантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. 
Інститут є засновником періодичних наукових видань: збірників наукових праць “Теоретико#методичні проблеми виховання дітей

та учнівської молоді”, “Теорія та методика хортингу”; журналу “Мистецтво та освіта” (фахові видання). 
Наразі перспективними напрямами подальших досліджень Інституту проблем виховання НАПН України є: 
– національно#патріотичне та громадянське виховання дітей та молоді; 
– розвиток дитини раннього віку; виховання у дошкільника вікової зрілості; 
– формування фізичної активності та здорового способу життя; 
– поліхудожній розвиток особистості; 
– виховання особистості у безпечному і відкритому середовищі дитячих, молодіжних об’єднань та закладів освіти; 
– інноваційні технології соціально#педагогічної допомоги вразливим групам населення;
– виховний потенціал позашкільної освіти у розвитку компетентностей особистості, екологічна освіта дітей та молоді у контексті

забезпечення сталого розвитку суспільства тощо. 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна
Тел./факс: +38 044 440@42@92
Е@mail: isenaesu@gmail.com
Http://ispukr.org.ua/
Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook: 
Https://www.facebook.com/ispukr

Директор Інституту: Засенко В’ячеслав Васильович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. 
Інститут створено у 1993 році.
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, як єдина профільна наукова установа

держави, є очільником галузі освіти осіб з особливими потребами, що визначає стратегію розвитку освітньої галузі і здійснює
науково#теоретичне та навчально#методичне забезпечення її функціонування. Науковці Інституту розробляють науково#теоретичні
засади навчання та виховання таких дітей, інноваційні технології і моделі психолого#педагогічного і корекційно#розвивального
супроводів, запроваджують інклюзивну модель навчання.

Науковий потенціал Інституту складають 48 осіб, серед яких: дійсний член і член#кореспондент НАПН України, 7 докторів наук, 
5 професорів, понад 30 кандидатів наук, старших наукових співробітників. У структурі Інституту функціонує 7 відділів: психолого#
педагогічного супроводу дітей з особливими потребами; освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; логопедії; освіти
дітей з порушеннями слуху; освіти дітей з порушеннями зору; навчання жестової мови; інклюзивного навчання.

Серед основних наукових результатів найзначущішими є: розроблення теоретико#методологічних засад науково#методичного
забезпечення навчання дітей з особливими потребами; оновлення змісту та розроблення Державного стандарту освіти дітей 
з особливими потребами; розроблення типових освітніх програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень таких дітей;
визначення системоутворюючих складових інклюзивного навчання та організаційно#методичних підходів до його впровадження 
в Україні; розроблення на цій основі його науково# та навчально#методичного забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання
осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво#теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів
психологічної допомоги дітям з особливими потребами і їхнім родинам; розроблення корекційно#реабілітаційних технологій роботи
з дітьми аутистичного спектра, когнітивними, інтелектуальними, сенсорними та комбінованими порушеннями; розроблення
комп’ютерних навчально#розвивальних технологій для дітей з особливими освітніми потребами та ін.

В Інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та
доктора наук зі спеціальностей: 13.00.03 – спеціальна педагогіка і 19.00.08 – спеціальна психологія. 

Інститут є засновником періодичних науково#методичних видань: науково#методичного, інформаційного часопису “Особлива дитина:
навчання та виховання”, збірника наукових праць “Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови”, внесених до переліку
фахових видань України, а також збірників наукових праць: “Жестова мова й сучасність”, “Український логопедичний вісник”, “Дитина із
сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання”, “Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології”.

Інститут має широкі міжнародні зв’язки, тісно співпрацює із зарубіжними колегами і є незмінним учасником міжнародних
проектів (Швеція, Польща, Канада, Словаччина та ін.).

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. Андріївська, 15, м. Київ, 04070, Україна
Тел.: +38 044 416@33@82
Факс: +38 044 425@45@56
Е@mail: info@ispp.org.ua
Http://www.ispp.org.ua

Директор Інституту: Микола Миколайович Слюсаревський, член#кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук. 
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Інститут створено в 1994 р. як Науково#практичний центр політичної психології АПН України, який у 1996 р. набув статусу Інституту.
Науково#дослідну роботу в Інституті здійснюють 8 лабораторій, де працюють 76 наукових співробітників. У складі науковців – 

5 членів#кореспондентів НАПН України: П.І. Гнатенко, Л.А. Найдьонова, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко; 
14 докторів і 40 кандидатів наук. До наукової роботи залучаються докторанти, аспіранти, наукові кореспонденти і здобувачі. Інститут
має розгалужену регіональну мережу інтерв’юерів для проведення всеукраїнських масових опитувань і регулярно їх здійснює.

Зусилля наукового колективу Інституту спрямовано на оновлення відповідно до викликів сьогодення теоретичних засад 
і методичного інструментарію соціально#психологічної науки, пошук шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів,
вирішення актуальних завдань соціально#психологічного супроводу освітніх реформ, упровадження в навчально#виховний процес
психологічно обґрунтованих інновацій, що враховують особливості трансформації українського суспільства, імперативи 
і суперечності інформаційної доби, дедалі більшу віртуалізацію соціально#комунікативних практик молоді.

Істотними теоретичними надбаннями Інституту стали: концепція соціальної психології як фундаментальної, базової психологічної
дисципліни, модель типологізації та актуалізації соціально#психологічних проблем у межах культурно#історичного циклу,
концептуальна модель діагностики, прогнозування та коригування соціальної напруженості, концепція особистісного
самоконституювання і психологічного зцілення особи, що пережила травмівні події, концепція відновлення травмованих війною
спільнот, теоретична модель спільного вчинку, концептуальна модель когнітивно насиченого спілкування, теорія групової рефлексії,
теоретичні модуси автентичності особистості, інтерактивна теорія влади і модель колективного самовизначення етнолінгвістичних
спільнот, модель впливу соціального научіння на політичні ставлення молоді, тезаурусна модель інформаційного впливу, вікова
періодизація медіаризиків та соціально#психологічна модель медіаосвіти.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспіратурі та докторантурі за трьома освітніми програмами: загальної,
соціальної та політичної психології. В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Інститут є засновником і співзасновником чотирьох періодичних наукових фахових видань: “Психологічні перспективи”,
“Проблеми політичної психології”, “Наукові студії із соціальної та політичної психології”, “Психологічні науки: проблеми і здобутки”.

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014, Україна
Тел./факс: +38 044 28@66@804
E@mail: ihed@ihed.org.ua 
Http://www.ihed.org.ua

Директор Інституту: Світлана Андріївна Калашнікова, член#кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Інститут створено у червні 1999 р. – у рік започаткування Болонського процесу з метою експертної підтримки інтеграції до цього

процесу закладів вищої освіти України.
В Інституті працюють 47 осіб, у тому числі 17 докторів і 16 кандидатів наук; діють 8 наукових шкіл. 
Інститут здійснює фундаментальні наукові дослідження за такими напрямами: інтернаціоналізація вищої освіти, інтеграція вищої

освіти і науки, політика і врядування у вищій освіті, лідерство та інституційний розвиток вищої освіти, економіка вищої освіти, якість
вищої освіти. 

Фахівці Інституту внесли вагомий внесок у розроблення Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково#технічну
діяльність”, “Про освіту”; Національної рамки кваліфікацій; “Національного освітнього глосарію: вища освіта”; проекту Національної
стандартної класифікації освіти. Науковці Інституту є членами: Національної команди експертів з реформування вищої освіти 
в Україні; Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України; Науково#методичної ради та науково#методичних комісій
Міністерства освіти і науки України; робочих груп Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України; Експертної групи
з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук; Робочої групи зі супроводу
Болонського процесу в Україні та ін.

В Інституті діє 1 спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій. Впроваджено 2 освітньо#наукові програми з підготовки
докторів філософії (Політика і лідерство у вищій освіті; Викладання і навчання у вищій освіті) та 1 освітню програму підвищення
кваліфікації/ професійного розвитку науково#педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

Інститут є співзасновником наукових фахових видань: Наукового часопису “Філософія освіти. Philosophy of Education” та
Міжнародного наукового журналу “Університети і лідерство”.

Інститут є учасником міжнародних проектів: Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України (Leadership
Development Program – Ukraine) (2016#2019 рр., Британська Рада в Україні); Структурована співпраця в області докторських
досліджень (підготовки), підготовки з універсальних навичок та академічного письма в регіонах України (Structuring cooperation in
doctoral research, transferable skills training and academic writing instructions in Ukraine’s regions, DocHub) (2016#2019 рр., Програма
Erasmus+); Імплементація системи забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд у ЗВО (Implementation of
Education Quality Assurance System via Cooperation of University – Business – Government in HEIs, EDUQAS) (2017#2020 рр., Програма
Erasmus+); Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти Formation of a Network of Higher Education Quality
Assurance Experts, NHEQAE) (2018#2019 рр., Чеська агенція з розвитку); Відродження переміщених університетів: посилення
конкурентоспроможності, підтримка громад (Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities
(REDU) (2020#2023 рр.); Програма вдосконалення викладання у вищій освіті (2019#2021 рр.) та ін. 

Фахівці Інституту є членами міжнародних фахових організацій, зокрема, Європейської асоціації освітнього права і політики
(Бельгія), Центрально#Європейського товариства філософії освіти (Словаччина), Товариства філософської педагогіки 
ім. Б. Трентовського (Польща), Товариства Берталанфі (Австрія) та ін.

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна
Тел.: +38 044 453@90@51
Факс: +38 044 453@97@09
Е@mail: iitlt@iitlt.gov.ua 
Http://www.iitlt.gov.ua

Директор Інституту: Валерій Юхимович Биков, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор.
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Інститут створено в 1999 р.
У складі п’яти наукових відділів Інституту працюють 57 наукових співробітників, зокрема: дійсні члени НАПН України В.Ю. Биков,

А.М. Гуржій, член#кореспондент О.М. Спірін, 9 докторів і 20 кандидатів наук.
Інститут здійснює фундаментальні та прикладні дослідження актуальних теоретико#методологічних і науково#методичних

проблем створення, впровадження та використання новітніх засобів навчання та інформаційних технологій в освіті, побудови та
розвитку комп’ютерно орієнтованого середовища систем відкритої освіти й електронного дистанційного навчання, електронних
освітніх ресурсів навчального призначення, управління та підтримки наукових досліджень із застосуванням технологій хмарних
обчислень.

Значну увагу вчені Інституту приділяють питанням інформатизації наукової і науково#організаційної діяльності НАПН України.
Упроваджено в освітню практику численні матеріали з науково#методичного забезпечення процесів інформатизації і комп’ютеризації
освіти, створення новітніх засобів навчання для закладів освіти усіх типів і рівнів. 

Здійснюється науково#методичний супровід експериментів всеукраїнського рівнів, зокрема “Хмарні сервіси в освіті” (Cloud serv#
ice in education), “Технологія навчання учнів початкової школи “Розумники” (Smart Kids), “Варіативні моделі комп’ютерно
орієнтованого середовища навчання предметів природничо#математичного циклу в ЗНЗ”.

Науковцями Інституту створені та підтримуються електронні освітні ресурси (електронна бібліотека НАПН України
(Http://lib.iitta.gov.ua), електронне наукове фахове видання “Інформаційні технології і засоби навчання” (Http://journal.iitta.gov.ua),
електронна система організації конференцій “EDU CONFERENCE” (Http://conf.iitlt.gov.ua); діяльність науково#освітніх спільнот 
у соціальних мережах.

В Інституті функціонує аспірантура та докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. 
Інститут є засновником електронного наукового фахового видання “Інформаційні технології і засоби навчання”, а також

співзасновником науково#методичного фахового видання “Комп’ютер у школі та сім’ї”, фахового збірника наукових праць
“Інформаційні технології в освіті”, теоретичного та науково#методичного часопису “Лідер. Еліта. Суспільство”.

Інститут співпрацює із закордонними закладами вищої освіти та міжнародними освітянськими організаціями.

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ

Адреса: пров. Віто@Литовський, 98 а, м. Київ, 03045, Україна
Тел.: +38 044 252@72@75
Факс: +38 044 259@45@53
Е@mail: ipto_info@ukr.net
Http://www.ipto.kiev.ua

Директор Інституту: Валентина Олександрівна Радкевич, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Інститут створено в 2006 р. 
Сьогодні в Інституті працюють 43 наукові співробітники, з#поміж яких 8 професорів, 14 докторів наук, 20 кандидатів наук, 

5 старших наукових співробітників і 9 доцентів. 
У структурі Інституту наукові дослідження здійснюють шість лабораторій і три центри: енергоефективності, сучасних професій 

і технологій, здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу. 
Перспективними напрямами досліджень науковців Інституту є: вивчення тенденцій розвитку систем професійної освіти 

і навчання у країнах ЄС, проектування системи консультування для вибору й розвитку професійної кар’єри учнів професійно#
технічних навчальних закладів, розроблення програм професійної освіти і навчання на засадах компетентнісного підходу,
впровадження проектних технологій професійного навчання, обґрунтування теоретичних і методичних основ дистанційного
професійного навчання, проектування інформаційно#освітнього середовища професійно#технічних навчальних закладів.

В Інституті функціонує аспірантура й докторантура, діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Інститут є засновником і співзасновником чотирьох фахових наукових видань: “Науковий вісник Інституту професійно#технічної

освіти НАПН України. Професійна педагогіка”, “Професійно#технічна освіта”, “Професійна освіта: проблеми і перспективи”,
“Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент”.

Інститут бере участь у міжнародних проектах: “TWINING” – “Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та
навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя”; EU/ICCO/AVEP “Розширення доступу
до сучасного та інноваційного професійного навчання для кращої занятості та підвищення прибутку сільських жителів в республіці
Киргизстан”; ТЕМПУС “Екологічна освіта в Білорусі, Росії й Україні” (Еко БРУ).

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52 д, м. Київ, 04053, Україна
Тел.: +38 044 481@27@27
Факс +38 044 483@14@67
Е@mail: iod.napn@ukr.net
Http://www.iod.gov.ua

Директор: Максим Сергійович Гальченко, кандидат філософських наук.
Інститут обдарованої дитини НАПН України було створено у 2007 р. Діяльність Інституту забезпечують 7 наукових і 2 адмі#

ністративних відділи, 58 наукових співробітників, серед яких 8 докторів і 21 кандидат наук. 
У складі Інституту працюють 2 дійсних члена та 1 член#кореспондент НАПН України, 6 лауреатів Державної премії України в галузі

освіти та 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головною метою діяльності Інституту є науково#методичне забезпечення системи виявлення, розвитку та підтримки обдарованих

осіб різного віку в освітньому просторі України.
Ученими Інституту обдарованої дитини було розроблено та впроваджено в практику роботи закладів загальної середньої освіти

низку проектів, з#поміж яких: методики педагогічної та психологічної діагностики різних видів обдарованості учнів; програмний
комплекс, за допомогою якого в онлайн#режимі можна виявити особистісні чинники розвитку інтелектуальної обдарованості
особистості, професійні інтереси, отримати оцінку комунікативних і організаторських здібностей тощо; систему інтерактивної
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психологічної та педагогічної підтримки й супроводу процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет#мережі; методику
запобігання деструктивним аспектам соціалізації обдарованої особистості в Інтернет#середовищі; математичну процедуру отримання
інтегрованої оцінки компетентності обдарованих школярів за всім спектром компетенцій, що мають формуватися в них упродовж
періоду навчання в закладах освіти; методику особистісного розвитку інтелектуально обдарованих учнів закладів загальної
середньої освіти, що поєднує етапи особистісного розвитку, методологічний простір і психолого#педагогічні умови та засоби
реалізації; технологію педагогічної підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності; комп’ютерно орієнтовану
систему моніторингу вікової трансформації структури інтелектуальних та особистісних якостей обдарованих дітей залежно від віку,
статі, профілю навчання; технології соціального та психолого#педагогічного проектування особистісного розвитку учнів;
Всеукраїнський освітній Інтернет#портал “Острів знань”; діагностично#проектувальний комплекс (ДПК) “Універсал”.

Спільно з науковцями Кеслтонського державного коледжу (США) було розроблено систему висвітлення та чіткого визначення
профілю розвитку потенціалу індивіда (https://chandelierassessments.com/ua/).

Інститут є ініціатором і організатором Всеукраїнського конкурсу “Творчий учитель – обдарований учень”, конкурсу#рейтингу
“Школа – джерело талантів”, Міжнародного проекту “ICYS – Україна”, виставки#фестивалю “Обдаровані діти України”. 

В Інституті функціонує аспірантура.
Інститут є співзасновником чотирьох наукових фахових видань, включених до переліку періодичних фахових видань МОН

України: збірника наукових праць “Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика”, збірника наукових праць
“Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи”, науково#методичного журналу “Освіта та розвиток обдарованої особистості”,
науково#методичного журналу “Мистецтво та освіта”. 

Інститут є членом робочої групи Європейської федерації академій наук (ALLEA), Всесвітньої ради для обдарованих і талановитих
дітей (WCGTC) та Європейської ради з питань високих здібностей.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ” 

Адреса: вул. Січових Стрільців, 52 а, м. Київ, 04053, Україна
Тел./факс: +38 044 484@10@96
Е@mail: rector@umo.edu.ua
Http://www.umo.edu.ua

Ректор Університету: Микола Олексійович Кириченко, доктор філософії, член#кореспондент Академії вищої освіти України.
Заснований у 1952 р. як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти. У 2007 р.

трансформований у ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” АПН України на основі злиття Центрального інституту післядипломної
педагогічної освіти АПН України та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно#педагогічних працівників.

Університет – єдиний в Україні заклад вищої освіти, що функціонує у системі НАПН України, провадить інноваційну освітню
діяльність за усіма ступенями вищої освіти і є провідним науковим та методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні.
Університет здійснює підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково#педагогічних працівників, керівних кадрів освіти
та працівників органів державної влади й місцевого самоврядування за напрямами: управління персоналом, економіка праці,
менеджмент організацій, психологія, педагогіка вищої школи тощо. 

У складі Університету діють 3 інститути (Центральний інститут післядипломної освіти, Навчально#науковий інститут менеджменту
та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти).

Навчальний процес в Університеті забезпечують 116 науково#педагогічних працівників, об’єднаних у 12 кафедр, з яких 77 мають
науковий ступінь доктора та кандидата наук, 63 – вчене звання професора та доцента. Серед науково#педагогічних працівників
Університету – дійсні члени та члени#кореспонденти НАПН України, провідні вчені у галузях педагогіки вищої школи, андрагогіки,
загальної, вікової та організаційної психології, управління та адміністрування. До читання лекцій для студентів і слухачів курсів
підвищення кваліфікації запрошуються зарубіжні вчені та викладачі. 

У Центральному інституті післядипломної освіти щороку здійснюють підвищення кваліфікації близько 3000 слухачів за
державним замовленням. У Навчально#науковому інституті менеджменту та психології здобувають вищу освіту понад 1000 студентів
за освітньо#кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” і “Магістр” (денна та заочна формами навчання) за 18 напрямами /
спеціальностями; проходять підготовку до вступу у заклади вищої освіти України іноземні громадяни. У Білоцерківському інституті
неперервної професійної освіти навчається близько 2000 студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації.

До послуг слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, докторантів і студентів – наукова бібліотека, комфортабельний
гуртожиток, кафе.

В Університеті здійснюється підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі за науковими спеціальностями: “011 –
Науки про освіту”; “053 – Психологія”; “074 – Публічне управління та адміністрування”. Працює спеціалізована вчена рада із захисту
докторських і кандидатських дисертацій.

ДЗВО “Університет менеджменту освіти” є засновником і співзасновником низки наукових видань, серед яких електронні наукові
видання, внесені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН України (“Інформаційні технології та засоби навчання” – Web
of Science); фахові видання “ScienceRise (Серія Педагогічні науки”), “Вісник післядипломної освіти” (Серії “Педагогічні науки”,
“Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”), “Теорія та методика управління освітою”; науково#методичні
видання (“Післядипломна освіта в Україні”); “Науковий вісник УМО” (Серії: “Педагогіка: історія, реалії та перспективи”; “Економіка”),
“Простір арт#терапії”) та ін. 

Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково#педагогічні працівники Університету
є членами 10 міжнародних асоціацій.

ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України є лідером рейтингу “ТОП#20” “Вищі навчальні заклади у Києві” (5 зірок).

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО�МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ 

Адреса: пров. Віто@Литовський, 98@а, м. Київ, 03045, Україна
Тел.: +38 044 252@70@11
E@mail: UCAP@ukr.net
Http://www.psyua.com.ua

Директор Центру: Віталій Григорович Панок, член#кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 
Центр створено у 1998 р.
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У Центрі працює 21 науковий співробітник, у тому числі 2 доктори і 11 кандидатів наук.
Науковцями Центру досліджуються теоретико#методологічні засади становлення і розвитку практичної психології і соціальної

педагогіки в Україні, здійснюється науково#методичне керівництво психологічною службою у системі освіти України.
Центром розроблено нормативно#правові документи, які регламентують діяльність психологічної служби у системі освіти

України. Науково#методичне забезпечення діяльності психологічної служби, що здійснюється фахівцями Центру, спрямовано на
підвищення ефективності освітнього процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників,
психологічний супровід дітей з особливими освітніми проблемами, надання психологічної і соціально#педагогічної допомоги дітям 
і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Адреса: вул. М. Берлинського, м. Київ, 04060, Україна
Тел./факс: +38 044 239@11@03
E@mail: dnpb@i.ua
Http://www.dnpb.gov.ua

Директор Бібліотеки: Лариса Дмитрівна Березівська, член#кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Бібліотека створена у 1999 р. У 2003 р. Бібліотеці присвоєно ім’я видатного українського педагога В.О. Сухомлинського. 
Бібліотека є науково#дослідною установою, національним галузевим книгосховищем, всеукраїнським галузевим інформаційним

центром, науково#методичним і координаційним центром бібліотек освітянської мережі Міністерства освіти і науки України та НАПН
України. 

У Бібліотеці функціонують 8 наукових підрозділів, загальна читальна зала, дисертаційна читальна зала, кабінет
бібліотекознавства, читальна зала Фонду В.О. Сухомлинського, кімната#музей рідкісної книги. Загальна чисельність наукових
працівників – 52, бібліотечних – 19. 

Універсальний книжковий фонд Бібліотеки налічує близько 600 тис. документів на традиційних та електронних носіях. Особлива
частина фонду (28 081 документ) – рідкісні видання, документи педагогічного, психологічного та історико#культурного напряму 
XVII – початку XX ст. віднесено до національного культурного надбання України. 

Бібліотека формує національний галузевий інформаційний ресурс із питань освіти, педагогіки, психології, Науково#педагогічну
електронну бібліотеку, віртуальний інформаційно#бібліографічний ресурс “Видатні педагоги України та світу”; проводить науково#
інформаційні, науково#практичні та культурно#освітні заходи; розробляє нормативно#інструктивну базу для забезпечення діяльності
мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та НАПН України; надає доступ дистантним користувачам до
інтегрованих галузевих інформаційних ресурсів через повнотекстові бібліографічні бази даних, міжбібліотечний абонемент,
електронну доставку документів, віртуальну бібліографічну довідку тощо. 

Бібліотека видає наукове періодичне видання “Науково#педагогічні студії” та довідковий бюлетень “Аналітичний вісник у сфері
освіти й науки”.

Бібліотека надає доступ до наукометричних баз даних. У Бібліотеці діє Пункт європейської інформації за підтримки програми ЄС
Еразмус + (Жан Моне).

НАВЧАЛЬНО�НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Адреса: Столичне шосе, 98а, м. Київ, 03045, Україна
Tел./факс: +38 044 259@41@58
E@mail: nnc_pto_apn@ukr.net
Http://www.nnc.kiev.ua

Директор Центру: Дмитро Васильович Гоменюк, кандидат педагогічних наук.
Центр розпочав свою діяльність як навчальний заклад з підготовки робітничих кадрів автосервісу у 1980 р. і з 2001р. є

державним професійним навчальним закладом, що здійснює підготовку робітничих кадрів (первинна професійна підготовка),
професійно#технічне навчання, перепідготовку а також підготовку молодших спеціалістів. 

Підготовка робітничих кадрів у Центрі здійснюється за такими професіями: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
маляр, лакувальник автомобілів; електрогазозварник, рихтувальних кузовів; секретар керівника (організації, підприємства,
установи); обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Загальний ліцензійний обсяг становить 765 осіб.

Професійно#технічне навчання передбачає підготовку водіїв автотранспортних засобів (категорії “С”), водіїв автотранспортних
засобів (категорії “В”) та інструкторів з навчання водінню. Загальний ліцензійний обсяг становить 240 осіб.

Навчання фахівців за освітньо#кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” здійснюється за трьома спеціальностями в таких
галузях знань: культура і мистецтво (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”), транспорт (спеціальність
“Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”, транспорт (спеціальність “Автомобільний транспорт”). Загальний
ліцензійний обсяг становить 105 осіб. 

Викладачі Центру мають вищу та відповідну фахову освіту, 20 із них #вищу категорію, 12 – педагогічне звання “старший
викладач”, 4 – “викладач#методист”. 

Педагогічний колектив Центру творчо працює за методичною темою: “Формування критичного мислення в процесі навчання
здобувача освіти у професійному (професійно#технічному) освітньому закладі”.

Центр є експериментальним навчальним закладом Інституту професійно#технічної освіти НАПН України. В Центрі здійснюється
науково#дослідна робота за різними напрямами. 

БУДАПЕШТСКИЙ МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРСИТЕТ

Адрес: Nagy Lajos kiraly St.,1@9, Budapest, 1148, Hungary
Тел.: +36 1 766 5397
E@mail: international@metropolitan.hu
Http://metubudapest.hu 

Сегодня Будапештский Метрополитан Университет (METU) с постоянно растущим числом студентов, учебных заведений 
и кампусов, а также разнообразными программами, является крупнейшим частным университетом и самым большим
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художественным учреждением в Венгрии, в котором обучается около 6500 студентов. METU признан государством и аккредитован
Венгерским Управлением Образования и Венгерским Комитетом по Аккредитации. В METU обучается более 1000 иностранных
студентов из более чем 95 стран мира благодаря большому выбору программ на английском языке. В METU преподаются 
14 программ бакалавриата, 8 магистра и MBA, которые преподаются полностью на английском языке в областях искусства и
дизайна, коммуникаций и медии, бизнеса, экономики и туризма.

Студенты также могут воспользоваться широким спектром возможностей практики в многонациональных компаниях, и им
также предлагается большой выбор тренингов, направленных на обучение на практике. METU разработал действительно
уникальную систему обучения под названием MyBrand, которая направлена на повышение возможностей трудоустройства
выпускников. MyBrand состоит из специальных тренингов и кооперативных методов обучения, благодаря которым студенты
становятся первоклассными профессионалами и могут использовать свои знания даже со следующего дня. В состав нашей
лекторской команды также входят известные ученые, ведущие профессионалы бизнеса и художники. Курсы иностранных языков
также доступны для дальнейшего расширения навыков студентов, которые, во время обучения в METU, могут выбрать из 12 языков
от китайского до испанского.

Будапешт, расположенный в самом сердце Европы, предлагает доступные расходы на проживание, но при этом обеспечивает
западноевропейский образ жизни. Столица Венгрии даже была выбрана лучшей европейской дестинацией (European Best
Destination, 2019) и самым доступным городом для иностранных студентов (Topuniversities.com, 2018). Будапешт поистине
международный и энергичный город, но при этом один из самых безопасных мест Европы.

BUDAPEST METROPOLITAN UNIVERSITY

Address: Nagy Lajos kiraly St.,1@9, Budapest, 1148, Hungary
Tel.: +36 1 766 5397
E@mail: international@metropolitan.hu
Http://metubudapest.hu 

With a constantly growing number of students, education venues and campuses, and a diverse range of programs, today Budapest
Metropolitan University is the largest private University and the biggest arts institution in Hungary with around 6500 students. METU is state
recognized and accredited by the Hungarian Education authority and the Hungarian Accreditation Committee. METU has over 1000 interna#
tional students from more than 95 countries from all over the World thanks to the large selection of degree programs offered in English.
METU has 14 Bachelor’s, 8 Master’s and an MBA program taught fully in English in the fields of art & design, communication & media, busi#
ness & economics and tourism. 

Students can also benefit from a wide range of internship opportunities at multinational companies and they are also offered a great vari#
ety of trainings focusing on learning by doing. METU has developed a truly unique teaching system called MyBrand, which aims to enhance
graduate employability. It consists of special trainings and cooperative teaching methods which develops students to be top#notch profes#
sionals and enables them to use their knowledge even from the next day. Renowned academics, top business professionals and artists are
also recruited to our lecturing team. General language courses are also available to further expand the students’ skills. They can choose from
12 languages from Chinese to Spanish while studying at METU.

Located in the heart of Europe, Budapest offers affordable living expenses while still providing a western European way of life. The
Hungarian capital was even chosen the best European destination (European Best Destinations, 2019) and the most affordable city for inter#
national students (Topuniversities.com, 2018). Budapest is truly international and energetic, yet one of the safest cities in Europe.

ЛИТОВСКИЙ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК

Адрес: ул. Turgaus, 21, Клайпеда, Литва
Тел.: +370 46 314 320
E@mail: projektai@ltvk.lt
Http://www.ltvk.lt

Литовский Бизнес Коледж прикладных наук (LTVK) – это современное открытое обществу высшее учебное заведение,
основанное в 1994 году, которое готовит специалистов по социальным и физическим наукам для современного рынка труда 
в Литве и Европе. LTVK предлагает многообещающие карьерные возможности, международный обмен и свободное время,
характерное для студентов. LTVK находится в порту Литвы – Клайпеде. Клайпеда станет молодежной столицей Европы 
в 2021 году! 

LTVK предлагает такие программы обучения: Интеллектуальное управление, Управление продажами и логистикой, Бизнес
индустрии туризма и развлечений, Прикладная информатика и программирование. Все учебные программы длятся 3 года 
и студенты получают диплом бакалавра.

Все студенты дневного отделения имеют возможность использовать программу Erasmus + для учебы и/или стажировки!

LITHUANIA BUSINESS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Address: 21 Turgaus St., Klaipeda, Lithuania
Tel.: +370 46 314 320
E@mail: projektai@ltvk.lt
Http://www.ltvk.lt

Lithuania Business University of applied sciences (LTVK) is a modern, open to society and independent higher education institution
founded in 1994 that prepares professionals in social and physical sciences who are focused on Lithuanian and European labor market. LTVK
entails promising career opportunities, international exchange and leisure time typical for students. LTVK is in the port of Lithuania –
Klaipeda; Klaipeda is going to be European Youth Capital in 2021!

LTVK offers: Smart management, Sales and Logistics management, Tourism and entertainment business industry; Applied informatics
and Programming. All study programs take 3 years and students receive a bachelor degree diploma.

All full#time students have an opportunity to use Erasmus+ program for studies and/or for internships!
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ПАЛАЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ОЛОМОУЦІ

Адреса: 511/8 Krizkovskeho, Оломоуц, 779 00, Чехія
Тел.: +420 585 631 111
E@mail: e@podatelna@upol.cz, admissions@upol.cz
Http://www.upol.cz

Палацький університет в Оломоуці був заснований у 1573 році. Сьогодні в ньому навчається понад 22 000 студентів на 
8 факультетах, які охоплюють галузі від наук про здоров’я та медицину до сучасних і класичних мов, філософії, підготовки вчителів, наук,
права й теології. В університеті навчаються 4500 іноземних студентів із 108 країн світу. Палацький університет в Оломоуці – це сучасний
науково#орієнтований вищий навчальний заклад, що забезпечує високоякісне викладання в поєднанні з науковими дослідженнями й
підтримується своїми матеріально#технічними засобами – бібліотеками, комп’ютерною технікою, лабораторіями тощо.

UP також пропонує програми й курси іншими мовами, крім чеської. Найпопулярнішими серед іноземних студентів є загальна
медицина (MUDr.), стоматологія (MDDr.), єврокультура (Erasmus Mundus MA), дослідження міжнародного розвитку (Mgr., Ph.D.),
міжнародне та європейське право (Mgr., Ph. D.), кінантропологія (Ph.D) та ін. Більше інформації про дипломні програми можна
отримати за посиланням: https://studijniprogramy.upol.cz/en/. Університет бере участь у численних європейських і світових програмах.
Він має понад 930 угод про Еразмус+ та 200 угод про пряму співпрацю з університетами по всьому світу.

Проживання гарантовано для всіх іноземних студентів у сучасних, повністю обладнаних гуртожитках. Їдальні розташовані 
в 6 різних університетських місцях. Колись середньовічна столиця Моравії, Оломоуц поєднує в собі історію та сучасну життєву силу.
Місто досить велике, щоб забезпечити всі зручності для життя, включаючи театри, галереї та клуби, а також спортивні зали.

PALACKY UNIVERSITY OLOMOUC

Address: 511/8 Krizkovskeho, Olomouc, 779 00, Czech Republic
Tel.: +420 585 631 111
E@mail: e@podatelna@upol.cz, admissions@upol.cz
Http://www.upol.cz

Palacky University Olomouc (UP) was founded in 1573. Today it has more than 22,000 students at 8 faculties, covering fields from health
sciences and medicine through modern and classical languages, philosophy, teacher training, sciences, law, and theology. The student pop#
ulation includes 4,500 international students from 108 countries. UP is a modern research oriented institution of higher education providing
high quality teaching combined with research and supported by its facilities – libraries, computer facilities, laboratories, etc.

UP also offers programmes and courses in other languages than Czech. The most popular among international students are General
Medicine (MUDr.), Dentistry (MDDr.), Euroculture (Erasmus Mundus MA), International Development Studies (Mgr., Ph.D.), International and
European Law (Mgr., Ph.D.), Kinanthropology (Ph.D.), etc. More information about degree programmes is available at: https://studijnipro#
gramy.upol.cz/en/. The University participates in numerous European and global programmes. It has more than 930 Erasmus+ agreements
and 200 direct cooperation agreements with universities all around the world.

Accommodation is guaranteed for all international students in modern, fully equipped dormitories. Canteens are located in 6 different
university locations. Once the medieval capital of Moravia, Olomouc combines history and contemporary vitality. The town is big enough to
provide all the convenience of city life including theatres, galleries and clubs, as well as sports facilities.

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГЕОРГЕ АСАКІ, МІСТО ЯССИ, РУМУНІЯ

Адреса: бульвар Професора Димитрія Манжерона, 67, Ясси, 700050, Румунія
Тел.: +4 0232 212@322
Факс: + 4 0232 211@667
E@mail: rectorat@tuiasi.ro
Http://www.tuiasi.ro

Заснований в 1937 р. – найбільший технічний університет та перший університет на території північно#східної Румунії.
Розташований у північно#східній частині регіону Молдови, у найбільшому місті регіону, Ясси, приблизно 420000 жителів.
Основна інформація: ТУЯССИ має 11 факультетів (www.tuiasi.ro), які надають бакалаврські програми (60), магістерські програми

(71) та докторські програми (19) для понад 13500 румунських студентів та понад 1020 студентів#іноземців. Програми здійснюються
за підтримки 750 академічних працівників. З вищезгаданих програм 9 програм викладаються англійською мовою в галузях
конструкторської інженерії, електроніки, цивільного будівництва, хімічної інженерії та автоматичного управління, а також
комп’ютерної інженерії: 3 програми бакалаврату та 6 магістратури.

Привабливі особливості: безкоштовний Інтернет в університетських та студентських будівлях, гуртожиток, для міжнародних
студентів, із спільним творчим робочим простором на першому поверсі, зручні та доступні кафетерії, спортивні устаткування та
дивовижне студентське життя в оживленому місті.

“GHEORGHE ASACHI” TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI, ROMANIA

Address: 67 Profesor Dimitrie Mangeron Blvd., Iasi, 700050, Romania
Tel.: +4 0232 212@322
Fax: + 4 0232 211@667
E@mail: rectorat@tuiasi.ro
Http://www.tuiasi.ro

Founded: 1937 – The largest Technical University and the first university in the NE region of Romania
Location: Situated in the North#East part of Moldova region, in the largest city of the region, Iasi, with approximately 420000 inhabitants.
Key Information: TUIASI has 11 faculties (www.tuiasi.ro) providing undergraduate programmes (60), master programmes (71) and doctoral pro#

grammes (19) to over 13500 Romanian students and over 1020 international students. The programmes are run with the support of 750 academ#
ic staff. Out of the programmes mentioned above 9 programmes are taught in English in the fields of design engineering, electronics engineering,
civil engineering, chemical engineering and automatic control and computer engineering: 3 undergraduate programmes and 6 master programmes.

Attractive Features: free internet in both academic and student campuses, dormitory dedicated to international students with 
co#working creative space at the ground floor, convenient and affordable cafeteria services, sports facilities and an amazing student life 
in a vibrant city.
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УНИВЕРСИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ И БИЗНЕСА ИМЕНИ 
Е. КВЯТКОВСКОГО В ГДЫНЕ

Адрес: ул. Келецкая, 7, Гдыня, 81303, Польша
Тел.: +48 58 660 74 49
Тел. моб.: +48 505 050 190
E@mail: international@wsaib.pl
Http://www.wsaib.pl
Http://www.ru.wsaib.pl
Http://www.en.wsaib.pl
skype: edu_poland

Университет Администрации и Бизнеса им. Е. Квятковского в Гдыни – один из самых респектабельных частных ВУЗов Польши.
Многолетние традиции, которые здесь чтят и хранят с дня основания университета, погружают в непринужденную атмосферу. 
В этом учебном заведении Вас встретят с радушием и помогут решить любою проблему, касательно образовательного процесса.
Университет им. Е. Квятковского с легкостью можно назвать международным, так как ежегодно он открывает двери для новых
студентов из разных уголков мира. 

Мы предлагаем обучение на бакалавриате (3 года) и магистратуре (1.5 года) на 9 факультетах, а также на последипломном
образовании (1 год). Стратегия обучения в университете построена не только на теории, но в большинстве на практике, ведь каждый
студент обязан пройти полгода студенческой стажировки. Становится это возможным благодаря специально разработанной
системе обучения “Учись и работай” – студенты на дневном обучении посещают занятия только 3 дня в неделю, а студенты заочного
обучения – каждую вторую неделю по выходным. 

Учеба в WSAiB доступна на польском и английском языках. Для абитуриентов мы также предлагаем интенсивный курс польского
языка, который пройдёт с 17 августа по 25 сентября 2020 года. Каждый участник получит сертификат знания польского языка,
который даст возможность учиться и работать в Польше. 

Консультация с координатором Отдела Международных Отношений доступна через электронную почту, Инстаграм или Скайп, 
а записаться онлайн можно уже сейчас через сайт нашего университета. 

WSAiB – современная школа бизнеса европейского уровня, лидер на рынке бизнес#образования Надбалтийской Польши –
приглашает на обучение и получение диплома о высшем образовании европейского образца. 

E. KWIATKOWSKI UNIVERSITY OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 
IN GDYNIA

Address: 7 Kielecka St., Gdynia, 81303, Poland
Tel.: +48 58 660 74 49
Tel.: +48 505 050 190
E@mail: international@wsaib.pl
Http://www.wsaib.pl
Http://www.ru.wsaib.pl
Http://www.en.wsaib.pl
skype: edu_poland

University of Administration and Business named after E. Kwiatkowski in Gdynia is one of the most respectable private universities in
Poland. The long#standing traditions that have been honored and kept here since the founding of the University help to dive into the atmos#
phere of studies. In this educational institution you will be welcomed with cordiality and we will help to solve any problem regarding the edu#
cational process. University named after E. Kwiatkowski can easily be called international, since every year it opens the door for new stu#
dents from around the world.

We offer Bachelor Degree (3 years) and Master Degree (1.5 years) studies at 9 faculties, as well as postgraduate education (1 year). The
educational strategy at the university is not only based on theory, but most of it is in practice, because each student must undergo six months
of student internship. This is made possible thanks to the specially created “Study and Work” training system – full#time students attend
classes only 3 days a week, and part#time students every second week on weekends.

Studying at WSAiB is available in Polish and English. For applicants, we also offer an intensive Polish language course, which will take
place from August 17 to September 25, 2020. Each participant will receive a certificate of knowledge of the Polish language, which will make
it possible to study and work in Poland.

Consultation with the coordinator of the International relations Office are available via e#mail, Instagram or Skype, and you can register
for studies online right now through the website of our university.

WSAiB – a modern business school of European level, a leader in the business education market of Pomeranian Voivodeship – invites
you to study and receive a diploma of higher education of the European standard.

УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ ІМЕНІ ГРІГОРЕ Т. ПОПА

Адреса: вул. Юніверсіті, 16, Ясси, 700115, Румунія 
Тел.: +40 232 211@818 / +40 232 301@603
Факс: +40 232 211@820
E@mail: rectorat@umfiasi.ro
Http://www.umfiasi.ro

Університет медицини та фармації імені Грігоре Т. Попа у м. Ясси, Румунія був заснований у 1879 році, маючи понад 140#річну
історію в медичній освіті. Університет є частиною “Групи 12 університетів підвищення кваліфікації та досліджень” Румунії, він є
“регіональним та національним лідером вищої освіти” згідно Інституційної програми оцінювання Європейської асоціації університетів
(EUA) і це єдиний румунський заклад медичної освіти, включений до Всесвітнього рейтингу університетів Times Higher Education
(Університет в 2018 році знаходився на позиції 801#1000, у всьому світі). В університеті навчається понад 8800 студентів (з них
приблизно 2500 – іноземці) на чотирьох факультетах: медицина, стоматологічна медицина, фармація, медична біоінженерія.
Ступінь/дипломи, які присуджуються, визнаються в країнах Європейського Союзу, що дозволяє іноземним випускникам легко
інтегруватися в різні медичні мережі. Університет співпрацює з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами на основі
двосторонніх угод в рамках програми ERASMUS +, FP 7 тощо.
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GRIGORE T. POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IASI

Address: 16 University St., Iasi, 700115, Romania 
Tel.: +40 232 211@818 / +40 232 301@603
Fax: +40 232 211@820
E@mail: rectorat@umfiasi.ro
Http://www.umfiasi.ro

“Grigore T Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iasi, Romania was founded in 1879, having more than 140 years of tradition
in medical education. The University is part of the “Group of 12 Advanced Education and Research Universities” of Romania, it is a “region#
al and national higher education leader” according to the Institutional Evaluation Programme of European University Association (EUA) and
it is the only Romanian institution of medical education included in Times Higher Education World University Rankings (for 2018 the
University was situated at position 801#1000, worldwide). In University study more than 8800 students (of which approximately 2500 are
international ones) in four faculties: Medicine, Dental Medicine, Pharmacy, Medical Bioengineering. The degree/diplomas awarded are rec#
ognized in the European Union countries, which enable foreign graduates to integrate easily in different medical networks. The University has
collaborations with many foreign higher education institutions, based on bilateral agreements within the ERASMUS+ Programme, FP 7, etc.

ШКОЛА БИЗНЕСА MOST

Адрес: Laulupeo, 24, Таллинн, 10121, Эстония
Тел.: +372 555 65 149
E@mail: most@most.ee
Нttps://most.ee/

ШКОЛА БИЗНЕСА MOST 8 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПРИБАЛТИКИ – это основа репутации и залог успеха.
Школа бизнеса MOST ориентирована на обучение взрослых и выпускников школ востребованным профессиям на современном

рынке труда, таких как интернет#маркетолог, SMM#специалист.
На данный момент школа бизнеса MOST открыта в трех городах: Таллин (Эстония), Нарва (Эстония), Рига (Латвия).
Как в любом профессиональном учебном заведении, у нас есть факультеты: диджитал маркетинг, предпринимательство,

личностный рост. 
Все программы Школы Бизнеса MOST сертифицированы и наши студенты получают диплом об окончании курса.
Номер Школы в государственной системе EHIS 7220.
Наша миссия: дать взрослым и детям новые возможности и качество жизни, обучая их современным профессиям ХХI века.
Наша цель: открыть филиалы школы бизнеса MOST в каждой стране мире, чтобы объединить миллионы профессионалов 

и открыть для них безграничные возможности.
Мы помогаем войти в новый мир инфотехнологий начинающим специалистам, а также содействуем в поиске работы и заказчиков! 

MOST BUSINESS SCHOOL

Address: 24 Laulupeo St., Tallinn, 10121, Estonia
Tel.: +372 555 65 149
E@mail: most@most.ee
Нttps://most.ee/

MOST BUSINESS SCHOOL STANDS 8 YEARS IN THE BALTIC MARKET – the basis of reputation and the key to success.
MOST Business School is focused on training adults and school graduates in demanded professions at the nowadays labor market, such

as an internet marketing specialist, SMM specialist.
At present, MOST Business School is open in three cities: Tallinn (Estonia), Narva (Estonia),
Riga (Latvia).
As in any professional educational institution, we have the following faculties: digital marketing, entrepreneurship, personal growth.
All MOST Business School programs are certified and our students receive a diploma of completion of the course.
School Number in the EHIS state system: 7220
Our mission: providing adults and children with new opportunities and quality of life, teaching them up#to#date professions of the 21st century.
Our goal: opening branches of the MOST Business School in every country of the world; bring together millions of professionals and open

up unlimited opportunities for them.
We support entry#level specialists in streaming into the new world of information technologies, as well as assist in finding work and customers!

ТРЕНЧІНСЬКА ТРАНСПОРТНА АКАДЕМІЯ 

Адреса: вул. Skolska, 66, P.O.Box 81, Тренчин, 91250, Словаччина
Тел.: + 421 3228 55 202; + 421 3228 55 203
Факс: +421 3228 55 666
E@mail: sekretariat@dopravnaakademia.sk
Http://www.dopravnaakademia.sk 

Директор: Ева Голомкова.
Училище є членом міжнародної програми “Освіта без кордонів”.
В Доправній академії м. Тренчин (Словаччина) готують кваліфікованих робітників для транспортних галузей: залізниці та

автомагістралей. Обидві галузі вимагають від майбутніх робітників міцних знань, логічного мислення, уміння швидко орієнтуватися
в нестандартних ситуаціях, так як робота пов’язана з безпекою життєдіяльності.

Методика навчання засновується на принципах:
1. Самостійності і активності учнів, що полягає в створенні умов для розвитку ділової активності учнів, їхнього логічного

мислення в процесі проблемного навчання.
2. Зв’язки теорії з практикою, професійною специфікою і життям.
Велика увага приділяється роботі в міжнародній програмі “Освіта без кордонів” та розробці і апробації міжнародних проектів.
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TRENCHIN TRANSPORT ACADEMY (SLOVAKIA)

Addresss: 66 Shkolska St., P.O. Box 81, Trenchin, 91250, Slovakia
Tel.: + 421 3228 55 202; + 421 3228 55 203
Fax: +421 3228 55 666
E@mail: sekretariat@dopravnaakademia.sk
Http:// www.dopravnaakademia.sk 

Director: Eva Golomkova.
College is a member of the international program “Global Education”.
The Transport Academy in Trenchin (Slovakia) prepares skilled workers for industries of transport: railways and highways. Both branch#

es of industries require extensive knowledge of future workers, their logical thinking, the ability to quickly navigate in specific situations, as
their work is connected with the life safety.

Methods of teaching are based on principles: 
– independence and activity of learners, that is to create conditions for business activity of students, their logical thinking process in

problem#based education; 
– сonnections theory with practice, and specific professional life. 
Great attention is paid to work in international program, “Global Education” and the development and testing of international projects. 

ТЕХНІКУМ ЗВ’ЯЗКУ ТА КОМУНІКАЦІЙ ІМЕНІ ІПОЛИТА СЕГЕЛЬСЬКОГО М. ПОЗНАНЬ
(ПОЛЬЩА)

Адреса: вул. Фредри, 13, м. Познань, 61701, Польща
Тел.: +048 61 852 06 42
Факс: +048 61 851 01 19
E@mail: biuro@zsk.poznan.pl
Http://www.zsk.poznan.pl

Директор: Ришард Писса.
Технікум зв’язку ім. І. Сегельського спеціалізується на підготовці учнів за професіями, пов’язаними з інформатикою. Навчання

відбувається за наступними спеціальностями: технік#інформатик, технік#електронник, а також економічні, політехнічні та
кінематографічні спеціальності.

Технікум зв’язку – один із найкращих в Польщі навчальних закладів з підготовки кваліфікованих робітників. 

TECHNICAL COLLEGE OF COMMUNICATIONS NAMED BY HIPPOLYTUS SEGELSKOGO

Addresss: 13 Fredry St., Poznan, 61701, Poland
Tel.: 048 61 852 06 42
Fax: 048 61 851 01 19
E@mail: biuro@zsk.poznan.pl
Нttp://www.zsk.poznan.pl

Director: Richard Pissa.
Technical College of Communications named by Hippolytus Segelskogo #specializes in teaching professions related to science. B College

teaching the following specialties: informatics technician, electronics technician, as well as economic, polytechnic and cinematic field.
The priority areas of the teaching staff are: the use of information is the innovative technology in the classroom of theoretical and indus#

trial training, as well as a joint project work with schools in other countries.
Technical College of communication in Poznan is one of the best among 

БЄЛЬЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (МОЛДОВА)

Адреса: вул. Дечебач, 101, Белц, MD @3107, республіка Молдова
Тел.: + 37323170398
Факс: + 37369019435
E@mail: railwaycollegemd@gmail.com

Директор: Бєляков Олександр Миколайович.
Пріоритетними задачами коледжу є:
– оновлений зміст освіти на основі нових виробничих технологій;
– розвиток ресурсного центра як основи підготовки кадрів нової якості, 
– організації зв’язків з іншими навчальними закладами;
– співпраця з європейськими колегами в області освіти в рамках міжнародної “Освіта без кордонів”;
– покращення зв’язків з роботодавцями.

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR DIN BALTI

Address: 101 Dechebach St., Balti, MD @3107, Republic of Moldova
Tel.: + +37 323@17@03, +37 323 17@03 00
Fax: + 37 323 17@03@98
E@mail: railwaycollegemd@gmail.com

Director: Alexander Belyakov Nikolayovich.
The primary tasks of the Colegiul are:
– Renovation of the education content on the basis of the new industrial technologies.
– Development of the resource center as a foundation of the preparation of the personnel of a new quality.
– Organization of the links with the other educational institutions.
– Cooperation with the European colleagues in the education field in the frame of the international program “Education without Borders”
– Improvement of the links with the offers of employment.
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА “ОРНAТІ” (ГРУЗІЯ)

Адреса: вул. Чантуріа, 2, М. Зестафоні, Грузія
Тел.: +577 23@30@32, 24@04@46

Директор: Ламзіра Бітсадзе.

SCHOOL “ORNATI” (GEORGIA)

Address: 2 Chanturia St., Zestafoni, Georgia
Tel.: +577 23@30@32, 24@04@46

Director: Lamzira Bitsadze.

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ “ДАУГАВПІЛСЬКИЙ ТЕХНІКУМ” (ЛАТВІЯ)

Адреса: вул. Страднієски, 16, Даугавпілс, 5404, Латвія
Тел.: +37165436893
E@mail: dvt@daugvt.lv
Http://www.daugvt.lv

Директор: Інгріда Брокане.

VOCATIONAL EDUCATIONAL COMPETENCE CENTRE “DAUGAVPILS TECHNICAL SCHOOL” (LATVIA)

Address: 16 Stradnieku St, Daugavpils, LV@5404, Latvia
Tel.: +37165436893
E@mail: dvt@daugvt.lv
Http://www.daugvt.lv

Director: Ingridа Brokane.

БАКИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ЗВ’ЯЗКУ ТА ТРАНСПОРТУ (АЗЕРБАЙДЖАН)

Адpеса: вул. Шерфзаде, 131, Баку, 1012, Азербайджан 
Тел.: +994124314228
E@mail: rabita@kolleci@mail.ru
Http://www.rabitakolleci.edu.az

Директор: Бахтіяр І. Бахтіяров.

BAKU STATE COMMUNICATION AND TRANSPORT COLLEGE (AZERBAIJAN)

Address: 131 Sherfzade St., Baku, 1012, Azerbaijan
Tel.: +994124314228
E@mail: rabita@kolleci@mail.ru
Http://www.rabitakolleci.edu.az

Director: Bakhtiyar I. Bakhtiyarov.

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО Й

РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
ESTABLISHMENTS OF GENERAL SECONDARY, PRESCHOOL AND
AFTER�SCHOOL EDUCATION, BODIES OF STATE AND REGIONAL 

GOVERNMENT, LOCAL SELF�GOVERNMENT.
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Адреса: вул. Козицького, 33, м. Вінниця, 21000, Україна
Тел.: +38 0432 61@16@69
E@mail: upr_osvit@vin.gov.ua
Https://www.vin@osvita.gov.ua

В.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: Буняк Володимир Володимирович.
Пріоритетними напрямами в діяльності  Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації є підвищення якості освіти

та забезпечення рівного доступу до неї через створення інноваційного освітнього простору в регіоні, запровадження
компетентнісного підходу до організації навчально#виховного процесу, формування сучасної моделі управління,
підтримкаобдарованості, творчості, лідерства та високої духовності.

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF VINNYTSIA REGIONAL STATE ADMINISTRATION

Address: 33 Kozitsky St., Vinnytsia, 21000, Ukraine
Тel.: +38 0432 61@16@69
E@mail: upr_osvit@vin.gov.ua
Https://www.vin@osvita.gov.ua

The priorities in the activities of the Department of Education and Science, Vinnitsa Region is to improve the quality of education and
ensuring equal access to it through the creation of innovative educational space in the region, the introduction of competency approach to
educational process, the formation of modern management model, support talent, creativity, leadership and high spirituality. 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ № 1 ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

Адреса: вул. Малиновського, 7, м. Вінниця, 21018, Україна
Тел.: +38 0432 56@23@88
E@mail: sch1@galaxy.vn.ua

Директор: Скиба Віта Анатоліївна.
Заклад, єдиний в області з поглибленим вивченням англійської, німецької та французької мов. Сьогодні ім’я гімназії №1 відоме

не тільки у Вінницькій області та Україні, а й в Америці, Голландії, Австралії,  Канаді, Великобританії. Гімназія – найбільша в місті. 
У 60 класах навчається 1783 учні. Гімназія є одним із перших освітніх закладів міста Вінниці, де у 2008 році почали впроваджуватися
відновлювальні технології, створений шкільний центр розв’язання конфліктів “Порозуміння”(медіація). Колектив закладу працює у
постійному творчому пошуку, спрямованому на розвиток здібностей та обдарування школярів. Гімназія проводить велику роботу по
розвитку творчих здібностей учнів шляхом залучення їх до участі у творчих конкурсах, іграх, виставках.

VINNYTSIA HUMANITARIAN GYMNASIUM № 1 NAMED AFTER M. I. PYROHOV

Address: 7 Malynovskoho St., Vinnytsia, 21018, Ukraine 
Tel.: +38 0432 56@23@88
E@mail: sch1@galaxy.vn.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ – ГІМНАЗІЯ № 23 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

Адреса: вул. Космонавтів, 32, м. Вінниця, 21021, Україна
Тел.: +38 0432 51@33@61
E@mail: nvk23@galaxy.vn.ua

Директор: Богар Наталія Василівна.
Комунальний заклад “Навчально#виховний комплекс: загальноосвітня школа І#ІІІ ступенів – гімназія № 23 Вінницької міської

ради” – сучасний багатопрофільний середній загальноосвітній навчальний заклад, пріоритетним напрямом оновлення змісту
навчально#виховного процесу якого є гуманізація освіти. Заклад забезпечує досягнення учнями високих освітніх результатів. Для
забезпечення умов розвитку доступної та якісної системи освіти у закладі розроблена та працює “Програма#стратегія розвитку
школи#гімназії”, що складається з комплексу науково#методичних, матеріально#технічних та управлінських проектів. Заклад входить
у десятку кращих навчальних закладів м. Вінниці. 

VINNYTSIA EDUCATIONAL UPBRINGING COMPLEX: COMPREHENSIVE SCHOOL OF 
I�III DEGREES – GYMNASIUM № 23 

Address: 32 Kosmonavtiv St., Vinnytsia, 21021, Ukraine
Tel.: +38 0432 51@33@61
E@mail: nvk23@galaxy.vn.ua

Headmistress: Bohar Natalia Vasylivna.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 25 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

Адреса: вул. Келецька, 89, м. Вінниця, 21030, Україна
Тел.: +38 0432 43@94@31
E@mail: s25@edu.vn.ua

Директор: Нечипорук Олена Миколаївна.
Комунальний заклад “Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької міської

ради” – заклад нового типу. Мета, яку поставив перед собою педагогічний колектив, – перетворення закладу в Школу повного дня як центру
забезпечення розвитку творчого потенціалу учнів, взаємодії вчительського, учнівського та батьківського колективів на основі інноваційної
діяльності закладу, формування білінгвального та єдиного інформаційного середовища, використовуючи в якості інструментарію 
хмарні технологій обчислень та формування мотиваційних потреб використання цього середовища усіма учасниками освітнього процесу.

VINNYTSIA SPECIALIZED SECONDARY SCHOOL OF GENERAL EDUCATION OF I DEGREE WITH
PROFOUND LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES № 25 

Address: 89 Keletska St., Vinnytsia, 21030, Ukraine
Tel.: +38 0432 43@94@31
E@mail: s25@edu.vn.ua

Headmaster: Nechyporuk Olena Mykolaivna.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Адреса: вул. Володимира Антоновича, 70, м. Дніпро, 49006, Україна
Тел./факс: +38 056 770@87@42
E@mail: osvita@adm.dp.ua
Http://osvita@dnepr.com

Директор: Полторацький Олексій Володимирович.
Здійснює реалізацію державної політики у сфері освіти, наукової, науково#технічної, інноваційної діяльності, інтелектуальної

власності; забезпечує розвиток та реформування системи освіти області та розвиток мережі сучасних закладів освіти, впровадження
системної модернізації управління галуззю з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
створює умови для розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково#технічного потенціалу з урахуванням
національно#культурних, соціально#економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Дніпропетровської області.
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DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF DNIPROPETROVSK REGIONAL STATE
ADMINISTRATION

Address: 70 Antonovycha St., Dnіpro, 49006, Ukraine
Tel./fax: +38 056 770@87@42
E@mail: osvita@adm.dp.ua 
Http://osvita@dnepr.com

Director: Olexiy Poltoratsky.
Implements the state policy in the sphere of education, scientific, scientific and technical, innovative activity, intellectual property;

ensures the development and reform of the education system of the region and the development of a network of modern educational insti#
tutions, the introduction of systematic modernization of the management of the industry with the aim of forming a harmoniously developed,
socially active, creative personality; creates conditions for development of educational, creative (intellectual), scientific and scientific#
technical potential taking into account national#cultural, socio#economic, ecological, demographic and other peculiarities of 
Dnipropetrovsk region.

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “НАВЧАЛЬНО�РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “ГОРЛИЦЯ”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
Адреса: вул. Памірська, 11, м. Дніпро, 49043, Україна
Тел.: +38 056 729@52@32 (31)
E@mail: nrc@gorlitsa@ukr.net

Директор: Лебідь Світлана Василівна.
Головною метою діяльності центру є надання якісних комплексних освітньо#реабілітаційних послуг дітям з особливостями

психофізичного розвитку, дітям з порушенням інтелектуального розвитку, зі складними порушеннями, дітям#сиротам. В освітньому
процесі активно використовуються інноваційні педагогічні технології, спрямовані на створення у закладі осередку розвивального
навчання; стимуляцію компенсаторних процесів розвитку дітей і формування у них нових адаптивних якостей, а також емоційно#
вольових, соціальних та професійних компетенцій, що сприяють їхній подальшій соціалізації.

LEARNING REHABILITATION CENTER “GORLYTSYA” OF DNIPROPETROVSK REGIONAL COUNCIL
Address: 11 Pamirska St., Dnipro, 49043, Ukraine
Tel.: +38 056 729@52@32 (31)
E@mail: nrc@gorlitsa@ukr.net

Director: Svitlana Lebid.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 58”
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: вул. Василя Чапленка, 1, м. Дніпро, 49038, Україна
Тел.: +38 073 442@87@50 
E@mail: szsh@58@i.ua

Директор: Фірсов В’ячеслав Семенович.
Комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа №58” ДМР – школа вільного вибору. Впроваджуємо в освітній

процес інноваційні форми здобуття загальної середньої освіти, а саме: дистанційну, мережеву, домашню та їх поєднання.
Забезпечуємо індивідуальну освітню траєкторію учнів через можливість вільного вибору навчальних предметів, форм самоосвіти.
Взаємодіємо з батьківською громадськістю, відповідаємо на запити батьків. Спрямовуємо свою діяльність на розвиток особистості,
яка здатна критично мислити, практично застосовувати знання.

DNIPRO SECONDARY SCHOOL № 58 
Address: 1 Chaplenka St., Dnіpro, 49038, Ukraine
Tel.: +38 073 442@87@50 
E@mail: szsh@58@i.ua

Director: Vyacheslav Firsov.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “КРИВОРІЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА № 8”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
Адреса: вул. Сергія Колачевського, 86а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50047, Україна
Тел./факс: +38 0564 62@01@99
E@mail: schoolinter8@i.ua
Http://sites.google.com/site/krivoyrogkzshino8/

Директор: Карленко Наталія Вікторівна.
Інноваційний освітній заклад, пріоритет діяльності спрямований на забезпечення якісної освіти через упровадження освітніх

інновацій, структурно#функціональної моделі та концепції формування духовних цінностей особистості в умовах
здоров’язбережувального освітнього простору. На базі закладу – реалізація трьох програм дослідно#експериментальних робіт
всеукраїнського та обласного рівнів.

Працюємо над створенням системи формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах.
Сприяємо розвитку ціннісних орієнтацій особистості на засадах пріоритету здорового способу життя, культури здоров’я через
упровадження 12 проєктів/виховних програм/тренінгових курсів. 
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KRYVYI RIH SANATORIUM SCHOOL № 8 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 86a Serhiia Kolachevskogo St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50047, Ukraine
Tel./fax: +38 0564 62@01@99
E@mail: schoolinter8@i.ua
Http://sites.google.com/site/krivoyrogkzshino8/

Director: Natalia Karlenko.

КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 109 “ТЕМП” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 83, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086, Україна
Тел.: +38 056 470@10@34
E@mail: vhidna@school109.pp.ua
Http://school109.pp.ua

Директор: Кіслов Сергій Юрійович.
У закладі створено єдиний хмаро#орієнтований інформаційно#освітній простір закладу шляхом впровадження хмарних сервісів

Google в межах пакету G Suite for Education для забезпечення підвищення якості освіти та впровадження елементів змішаного
навчання. Заклад здійснював дослідно#експериментальну роботу регіонального рівня за темою “Управління розвитком освітнього
середовища загальноосвітнього навчального закладу на основі інтеграції хмарних технологій”. За допомогою хмарних сервісів було
удосконалено систему управління закладом та реорганізовано систему взаємодії з батьками та учнями в особливих умовах.

KRYVYI RIH GYMNASIUM № 109 “TEMP” 
Address: 83 Yaroslava Mudrogo St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50086, Ukraine
Tel./fax: +38 056 470@10@34
E@mail: vhidna@school109.pp.ua
Http://school109.pp.ua

Director: Sergey Kislov.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 
І�ІІІ СТУПЕНІВ № 25 З ПОГЛИБЛЕНИМ ТРУДОВИМ І ПРОФІЛЬНИМ НАВЧАННЯМ”
НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: пр. Трубників, 46, м. Нікополь, 53201, Україна
Тел.: +38 066 753@41@31
E@mail: 25nikopol@ukr.net

Директор: Соколова Тамара Володимирівна.
Комунальний заклад “Нікопольська середня загальноосвітня школа І#ІІІ ступенів № 25 з поглибленим трудовим і профільним

навчанням” – заклад, головною метою якого є підготовка випускників до самостійної трудової діяльності, розвиток і виховання
творчої й ініціативної особистості. В процесі навчання передбачається політехнічний розвиток молоді, ознайомлення її з основами
техніки, сучасними, перспективними технологіями перетворення матеріалів, енергії та інформації з урахуванням економічних,
екологічних і підприємницьких знань, соціальних наслідків використання технологій та засвоєння здобувачами освіти загальних
принципів планування , організації трудового процесу в усіх сферах людської діяльності.

NIKOPOL SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 25 WITH PROFOUND LABOR AND 
SPECIALIZED TRAINING LEARNING 
Address: 46 Trubnykiv St., Nikopol, 53201, Ukraine
Tel.: +38 066 753@41@31
E@mail: 25nikopol@ukr.net

Director: Tamara Sokolova.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НІКОПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 15”
“ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ”
Адреса: вул. Шульгіна 2, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53213, Україна 
Тел.: +38 066 774@28@68
E@mail: gimnazia15@gmail.com

Директор: Сузанська Ірина Володимирівна.
Розвиток сучасного суспільства вимагає генерування та реалізації нових ідей та освітніх ініціатив школи нового тисячоліття, де

міжпредметна інтеграція – необхідний засіб формування компетентностей учнів. Гімназія – унікальний заклад, у якому створені усі
умови для розвитку особистості учня із урахуванням його потреб і здібностей. 

Ключові позиції – подолання ізольованого викладання навчальних предметів, успіх.

NIKOPOL TEACHING AND EDUCATIONAL COMPLEX № 15 “COMPREHENSIVE SECONDARY
EDUCATIONAL SCHOOL OF I DEGREE – GYMNASIUM”
Address: 2 Shulgina St., Nikopol, Dnipropetrovsk region, 53213, Ukraine
Tel.: +38 066 774@28@68
E@mail: gimnazia15@gmail.com

Director: Iryna Suzanska.
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ЛОЗУВАТСЬКА ФІЛІЯ № 2 ОПОРНОГО КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
“ЛОЗУВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА”
КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Адреса: вул. Толстого, 60, с. Лозуватка, Криворізький район, Дніпропетровська область, 53020, Україна
Тел.: +38 068 77@49@693
Е@mail: lozschooltwo@gmail.com

Завідувач: Потоцька Ірина Володимирівна.
Лозуватська філія №2 – сучасна школа, простір для соціалізації творчої особистості. Колектив закладу працює у постійному

творчому пошуку, спрямованому на розвиток здібностей та обдарувань здобувачів освіти, здатних адаптуватися у сучасному
динамічному світі, компетентно використовувати здобуті знання і життєві навички. Пріоритетні напрямки діяльності є шляхом до
інноватики, впровадження передового досвіду, переходом до сфери творення, особистісного розвитку учасників навчального
процесу. Головна мета діяльності – зробити школу відкритою, цікавою, привабливою, сучасною.

LOZUVATKA BRANCH OFFICE № 2 OF THE SUPPORTING COMMUNAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT “LOZUVATKA SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES NAMED AFTER
TARAS SHEVCHENKO” OF KRYVYI RIH DISTRICT STATE ADMIISTRATION
Address: 60 Tolstoy St., Lozuvatka, Kryvyi Rih district, Dnipropetrovsk region, 53020, Ukraine
Tel.: +38 068 77@49@693
E@mail: lozschooltwo@gmail.com

Head: Irina Pototskaya.

ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 2 З ПРОФЕСІЙНИМ
НАВЧАННЯМ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Соборна, 23, смт Петропавлівка, Петропавлівський район, Дніпропетровська область, 52700, Україна
Тел.: +38 066 235@40@48
E@mail: petr2zosh2011@gmail.com
Http://pss2.dnepredu.com/uk/site/golovna.html

Директор: Цимбал Ольга Іванівна.
Петропавлівська загальноосвітня школа І#ІІІ ст. №2 з професійним навчанням – сучасний  інноваційний навчальний заклад, діяльність

якого полягає у формуванні нового формату освітнього середовища, в основі якого цифрові технології, що забезпечують зручні та
доступні сервіси й платформи для підвищення конкурентоспроможності, більш ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу,
його прозорості, збільшення ролі інтелектуальної власності, розвитку цифрових навичок і грамотності, готовності здобувачів освіти до
розв’язання на творчій основі комунікативних і комунікаційних завдань і проблем, які чекають на них у майбутній професійній діяльності.
Використання цифрових технологій дозволяють зробити процес навчання в школі мобільним, диференційованим та індивідуальним.

PETROPRAVLIVKA SCHOOL № 2 OF PROFESSIONAL TRAINING OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 23 Soborna St., Petropavlivka, Dnipropetrovsk region, 52700, Ukraine
Tel.: +38 066 235@40@48
E@mail: petr2zosh2011@gmail.com
Http://pss2.dnepredu.com/uk/site/golovna.html

Director: Olga Tsymbal.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВАСИЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
“ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД” НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Українська, 2, село Василівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51273, Україна
Тел.:+38 097 303@81@22
E@mail: vasilevka@nvk@ukr.net

Директор: Шаповал Ірина Володимирівна.
Впровадження в навчально#виховний процес комунального закладу “Василівський навчально – виховний комплекс “Школа –

дошкільний заклад” Новомосковської районної ради Дніпропетровської області здоров’язберігаючих технологій, формування
ціннісних ставлень та орієнтацій особистості на здоровий спосіб життя в розрізі системної позакласної роботи на основі положення
про гру “Сокіл” (“Джура”) та екологічного виховання – є пріоритетними  напрямками роботи цього закладу. Педагоги закладу, 
в тісній співпраці з батьками, працюють над створенням інноваційного середовища, яке забезпечує підвищення рівня фізичного та
психічного здоров’я учнів; розвиток висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості.

VASYLIVKA EDUCATIONAL COMPLEX “SCHOOL – PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT”
OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 2 Ukrainska St., Vasylivka, Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region, 51273, Ukraine
Tel.: +38 097 303@81@22
E@mail: vasilevka@nvk@ukr.net

Director: Irina Shapoval.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “СЛОБОЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 2
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ”
Адреса: вул. Теплична, 30, смт Слобожанське, Дніпровський район, 52005, Україна 
Тел.: +38 056 719@91@82
E@mail: upsh@2@i.ua 

Директор: Полупанова Валентина Миколаївна.
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Комунальний заклад “Слобожанська загальноосвітня школа І ступеня № 2 Слобожанської селищної ради” – сучасний освітній
заклад, що має свою історію і традиції. У 27 класах навчаються 858 здобувачів освіти 1#4 класів. Одним із основних завдань
діяльності закладу вважаємо надання якісних освітніх послуг, створення комфортних умов для розвитку і саморозвитку учнів 
і педагогів. Ми розуміємо, що мотивуючий освітній простір – запорука ефективного і цікавого освітнього процесу в Новій українській
школі. Тому навчальні кабінети оснащені усім необхідним для максимального задоволення освітніх потреб усіх учасників освітнього
процесу. Наша школа – це школа, в якій затишно всім.

SLOBOZHANSKE SECONDARY SCHOOL OF I DEGREE № 2 OF DNIPROPETROVSK REGION 
Address: 30 Teplychna St., Slobozhanske, Dniprovsk district, 52005, Ukraine
Tel.: +38 056 719@91@82
E@mail: upsh@2@i.ua

Director: Valentyna Polupanova.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 2 “БЕРІЗКА” СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ”
Адреса: вул. Будівельників, 7@А, смт Слобожанське, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52005, Україна 
Тел.: + 38 056 790@31@15
E@mail: dsberezka2@gmail.com 
Http://berizka.dp.ua/ 

Завідувач: Шевченко Олена Володимирівна.
Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла#садок) комбінованого типу № 2 “Берізка” Слобожанської селищної

ради” Дніпропетровської обл. – це заклад комбінованого типу, діяльність якого спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної
освіти. Пріоритетні напрямки роботи закладу – фізкультурно#оздоровчий та пізнавальний. Дані напрямки дають можливість для
збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування особистості дитини, розвиток її пізнавальних процесів,
набуття соціального досвіду. Педагоги закладу, в тісній співпраці з батьками, працюють над створенням інноваційного сучасного
середовища, яке забезпечує соціалізацію та всебічний, гармонійний розвиток дошкільників в закладі дошкільної освіти. 

SLOBOZHANSKE PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN)
OF COMBINED TYPE № 2 “BERIZKA” OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 7@A Budivelnykiv St., Slobozhanske, Dnipropetrovsk district, Dnipropetrovsk region, 52005, Ukraine 
Tel.: + 38 056 790@31@15 
E@mail: dsberezka2@gmail.com
Http://berizka.dp.ua/ 

Head: Olena Shevchenko.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1
“ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ БАГАТОПРОФІЛЬНА ШКОЛА ІІ�ІІІ СТУПЕНІВ – ЦЕНТР
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ” 
Адреса: вул. Будівельників, 1, смт Слобожанське, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52005, Україна
Тел.: +38 096 823@83@79
E@mail: uvschool1@ukr.net

Директор: Голендяєва Світлана Вікторівна.
Комунальний заклад “Слобожанський навчально#виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ#ІІІ ступенів –

Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради” – один із найкращих закладів освіти Слобожанської ОТГ. Створення
комфортних умов, надання якісних освітніх послуг – основні завдання школи. На базі закладу працює Центр позашкільної освіти,
який допомагає всебічно розвивати дітей у позаурочний час. Власна радіостанція, телестудія, тир, майстерні, дендропакр та
оранжерея створюють сприятливі умови для виявлення талантів серед учнів.

SLOBOZHANSKE EDUCATIONAL COMPLEX № 1 “COMPREHENSIVE MULTIDISCIPLINARY
SCHOOL OF II�III DEGREES – CENTRE OF EXTRACURRICULAR EDUCATION OF SLOBOZHANSKE
COUNCIL”
Address: 1 Budivelnykiv St., Slobozhanske, Dniprovskyi district, Dnipropetrovsk region, 52005, Ukraine
Tel.: +38 096 823@83@79
E@mail: uvschool1@ukr.net

Director: Svitlana Holendiayeva.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВОГО
СПРЯМУВАННЯ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ” ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Вітчизняна, 93, Амур@Нижньодніпровський район, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49125, Україна
Тел.: +38 056 789@50@85
E@mail: Fellow2005@i.ua
Http://fel2005.dp.ua/

Директорка: Новохатна Дарія Анатоліївна.
Створюємо умови для розвитку економічного мислення, фінансових компетенцій і творчої самореалізації ліцеїстів в межах

профільного інноваційного навчального закладу. Впроваджуємо регіональний експеримент зі сталого розвитку.
Сприяємо залученню ліцеїстів до науково#дослідницької, проектної діяльності, використовуючи можливості ліцейських водно#

інформаційного центру та музею грошової одиниці України. Через наукове товариство та ліцейський парламент здійснюємо
навчання через дію, формуємо національно свідому, вільну, життєво і соціально компетентну особистість, здатну здійснювати
самостійний вибір і приймати відповідальні рішення.
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DNIPRO FINANCIAL�ECONOMICAL LYCEUM OF SCIENTIFIC DIRECTION AT THE UNIVERSITY
OF CUSTOMS AND FINANCE
Address: 93 Vitchyznyana St., Amur@Nyzhn’odniprovs’kyy district, Dnipro, Dnipropetrovsk region, 49125, Ukraine
Tel.: +38 056 789@50@85
E@mail: Fellow2005@i.ua
Http://fel2005.dp.ua/

Director: Daria Novokhatna.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 131
“ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ” ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: пров. Крушельницької, 10, Амур@Нижньодніпровський район, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49125, Україна
Тел.: +38 066 782@64@70
E@mail: nvk131@dhp.dniprorada.gov.ua 

Директор: Кізіль Олена Миколаївна.
НВК № 131 м. Дніпра – інноваційний заклад освіти, діяльність якого спрямована на становлення педагогічної майстерності

вчителя та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей здобувачів освіти. Педагогічний колектив закладу керується основними
положеннями Нової української школи, спрямовує зусилля на формування ключових компетентностей, використання передових
педагогічних технологій у поєднанні з ефективними традиційними методами навчання. Пріоритет закладу – у відкритості освітнього
процесу, створенні умов для реалізації здобувачами освіти індивідуальної освітньої траєкторії, ефективній співпраці з батьківською
громадськістю. Заклад є могутнім джерелом формування світогляду, національного духу, високої моральності.

DNIPRO EDUCATIONAL COMPLEX № 131 “GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF 
І DEGREE – GYMNASIUM
Address: 10 Krushelnytska Lane, Amur@Nyzhn’odniprovs’kyy district, Dnipro, Dnipropetrovsk region, 49125, Ukraine
Tel.: +38 066 782@64@70
E@mail: nvk131@dhp.dniprorada.gov.ua

Director: Olena Kizil.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Адреса: площа Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50101, Україна
Тел./факс: +38 0564 74@09@97
E@mail: uon@kr@i.ua
Http://uomkr.dnepredu.com

Директор: Кріпак Тетяна.
Здійснює реалізацію державної політики у сфері освіти і науки. Координує інноваційні процеси в межах єдиного міського

освітнього простору відповідно до вимог часу, запитів інформаційного суспільства та нових соціальних умов. Забезпечує
керованість процесів осучаснення та трансформування міської освіти й узгодженість дій освітніх закладів на основі системних
управлінських інновацій. Орієнтує міську освіту на задоволення потреб усіх споживачів освітніх послуг у межах стратегії рівного
доступу до якісної освіти. Сприяє інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням національних інтересів. 

EDUCATION AND SCIENCE ADMINISTRATION OF EXECUTIVE COMMITTEE KRYVYI RIH CITY
COUNCIL 

Address: 1 Molodizhna Square, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50101, Ukraine
Tel./fax: +38 0564 74@09@97
E@mail: uon@kr@i.ua
Http:/uomkr.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 83, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086, Україна
Тел./факс: +38 0564 40@57@16
E@mail: kzimc@ukr.net 
Http:/kzimc.at.ua/

Директор: Світлана Ратєєва.
Спрямовує свою діяльність на розробку інноваційних моделей управлінської, науково#методичної, експериментально#пошукової

взаємодії закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Надає консультативну підтримку педагогічним
працівникам щодо визначення траєкторії їхнього професійного розвитку та підвищення їх фахової майстерності, підтримує заклади
освіти в запровадженні дистанційного і змішаного навчання. Сприяє інтеграції в європейський освітній простір шляхом участі
освітніх закладів у міжнародних проєктах та освітніх програмах. 

TEACHERS PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTRE OF KRYVYI RIH CITY COUNCIL

Address: 83 Yaroslava Mudrogo St., Kryviy Rih, Dnipropetrovsk region, 50086, Ukraine 
Tel./fax: +38 0564 40@57@16 
E@mail: kzimc@ukr.net 
Http:/kzimc.at.ua
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Учасники виставки/Participants of the exhibition:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 6
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: мкр. Всебратське@2, 60г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50046, Україна
Тел.: +38 0564 70@11@93
E@mail: kkdnz6@ukr.net
Http://kkdnz6.dp.ua

Завідувач: Олена Яковлєва.
Одним із інноваційних підходів у роботі закладу є розробка та впровадження в освітній процес елементів дистанційного

навчання. Діяльність педагогічного колективу побудовано на засадах внутрішньо кластерної комунікації, яка націлена на спонукання,
ініціювання та супровід активності дошкільників та їхніх батьків із метою реалізації спільних освітніх проєктів в умовах сучасних
освітніх викликів.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 6
OF COMBINED TYPE
Address: 60 G Vsebratske@2 St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50046, Ukraine
Tel.: +38 0564 70@11@93
E@mail: kkdnz6@ukr.net
Http://kkdnz6.dp.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 32”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Володимира Великого, будинок 29@А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50071, Україна
Тел.: +38 097 555@36@57
E@mail: dnz032@ukr.net
Http://kdnz32.dnepredu.com

Завідувач: Наталія Курінна.
Пріоритетним напрямом роботи закладу є розробка новітніх освітніх технологій щодо виховання соціально адаптованих до

навколишнього світу дітей. Освітній процес спрямовуємо на формування патріотичних почуттів, національних цінностей, розвиток
творчих здібностей через залучення дошкільників до культури рідного краю.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 32 
Address: 29@A Volodymyr Velykyy St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50071, Ukraine
Tel.: +38 097 555@36@57
E@mail: dnz032@ukr.net
Http://kdnz32.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 42”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Космонавтів, 42, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50071, Україна
Тел.: +38 0564 64@11@52
Е@mail: dnz042@ukr.net
Https://kdnz42.dnepredu.com 

Завідувач: Ганна Кондратенко.
Освіта для сталого розвитку – актуальний інноваційний напрям розвитку освіти в Україні та світі. Освітній процес спрямовуємо на

формування у дітей дошкільного віку сталого способу життя на засадах парціальної програми “Дошкільнятам – освіта для сталого
розвитку”. Забезпечуємо умови для навчання дошкільників ощадливому використанню природних та матеріальних ресурсів, піклуванню
про майбутнє суспільства і планети. Через спільні форми роботи з батьками активно впроваджуємо ідеї сталого стилю життя.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 42 
Address: 42 Kosmonavtiv St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50071, Ukraine
Tel.: +38 0564 64@11@52
E@mail: dnz042@ukr.net 
Https://kdnz42.dnepredu.com 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 51”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Галатова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50050, Україна
Тел.: +38 097 151@58@61
E@mail: olenka51@ukr.net
Http://dnz_51.dnepredu.com

Завідувач: Лариса Фартушна.
Одним із пріоритетних завдань Комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла#садок) № 51” Криворізької міської

ради є інтеграція медіаосвіти в освітній простір закладу. Оптимально організована медіаосвіта сприяє загальнокультурному
зростанню дорослих і дітей, формуванню їхньої медіаграмотності. Забезпечуємо можливості для інтелектуального й особистісного



XII Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”

78

розвитку дошкільників, допомагаємо їм усвідомлено сприймати, критично осмислювати та інтерпретувати медіатексти, активізуємо
інтерес до навчально#пізнавальної діяльності.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY� KINDERGARTEN) № 51
Address: 9 Galatova St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50050, Ukraine
Tel.: +38 097 151@58@61
E@mail: olenka51@ukr.net
Http://dnz_51.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) №57
ФІЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Тесленка, б.31@а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50036, Україна
Тел.:+38 0564 64@32@13
E@mail: kdnz57@ukr.net
Http://dnz57.dnepredu.com

Завідувач: Тетяна Сичова.
Упровадження системи STREAM#освіти продиктовано вимогами “нової економіки” – бути конкурентоспроможними як всередині

країни, так і на міжнародній арені. Маємо на меті забезпечити реалізацію аспектів STREАM#освіти з метою формування культури
нестандартного, інженерного мислення здобувачів освіти, виховання у них інтересу до точних наук, розвитку винахідницьких
здібностей. Педагогічним колективом розроблено систему цікавих інтегрованих форм роботи з дошкільниками щодо ознайомлення
з математикою і природним довкіллям, лего#конструюванням та підготовлено практичний матеріал для розв’язання різноманітних
інженерних завдань.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 57
OF PHYSICAL AND HEALTH DIRECTION 
Аddress: 31@а Teslenka St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50036, Ukraine
Tel.: +38 0564 64@32@13
E@mail: kdnz57@ukr.net
Http://dnz57.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 65
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: мікрорайон 5@й Зарічний, 46А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50081, Україна 
Тел.:+38 097 826@30@94
E@mail: kkdnz_65@ukr.net
Https://dnz_65.dnepredu.com/uk/site/index.html

Завідувач: Ірина Єсіна.
Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла#садок) №65 комбінованого типу” Криворізької міської ради

спрямовує свою діяльність на впровадження елементів гейм#технологій у процес навчання з метою підвищення пізнавальної
активності дошкільників, формуванню у них інтересу до знань, розвитку навчальної мотивації та ініціативи. Забезпечуємо умови
щодо поширення гри в різних видах дитячої діяльності, що дозволяє використовувати її як метод навчання і виховання, форму
виховної роботи та засіб організації цілісного освітнього процесу. 

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 65
OF COMBINED TYPE
Address: 46А 5@Zarichnyi Microdistrict, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50081, Ukraine 
Tel.: +38 097 826@30@94
E@mail: kkdnz_65@ukr.net
Https://dnz_65.dnepredu.com/uk/site/index.html

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА�САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
№ 76 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: мкн. 4@й Зарічний 12 А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50106, Україна
Тел.: +38 097 567@35@21
E@mail: kdnz76@ukr.net
Https://dnz_76.dnepredu.com/

Завідувач: Ірина Шкарбатюк.
Пріоритетними напрямами діяльності педагогічного колективу є розвиток творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу;

становлення і формування творчої особистості, здатної до практичного втілення та безпосереднього впровадження в роботу
сучасних освітніх технологій. У закладі розроблено систему формування інформаційної культури педагогів; самоосвітньої діяльності
здобувачів освіти засобами новітніх цифрових систем, інформаційно#комунікаційних технологій. 

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) OF
COMBINED TYPE № 76 
Address: 12A 4 Zarichnyi Microdistrict, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50106, Ukraine
Tel.: +38 097 567@35@21
E@mail: kdnz76@ukr.net
Http://dnz_76.dnepredu.com
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САД) № 83
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: вул. Подлєпи, 30А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026, Україна
Тел.:+38 0564 21@16@60
E@mail: ksdnz83@ukr.net
Http://kdnz83.dnepredu.com

Завідувач: Катерина Шумійчук.
Одним із пріоритетних напрямів роботи закладу є впровадження методологічних підходів технології тьюторського супроводу

дітей із особливими освітніми потребами дошкільного віку в формуванні готовності до НУШ. Педагогами закладу обрано діяльнісно#
особистісний та дитиноцентричний підходи, які зумовлені сучасними інноваційними процесами в дошкільній освіті та забезпечують
повноцінний розвиток дитини, її самореалізацію та розкриття потенційних можливостей свого “Я” в процесі педагогічної взаємодії.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 83
OF COMBINED TYPE
Address: 30A Podlepy St., Kryvyi Rih; Dnipropetrovsk region, 50026, Ukraine 
Теl.:+38 0564 21@16@60
E@mail: ksdnz83@ukr.net
Нttp://kdnz83.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 101
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: вул. Подлєпи, 41 “А”, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026, Україна
Тел.: +38 097 138@54@91
E@mail: kkdnz101_ingulvo@ukr.net
Http://kdnz101.dnepredu.com

Завідувач: Катерина Коник.
Педагогічним колективом напрацьовано досвід роботи щодо організації  інклюзивної освіти дошкільників, які потребують

корекції психофізичного розвитку. В закладі облаштовано сенсорну та соляні кімнати, створено сучасне предметно#розвивальне
середовище, що надає змогу кожній дитині відчувати потребу свого існування; можливість реалізовувати свій природний потенціал
та сприяє більш ефективній корекційно#розвитковій роботі.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 101
OF COMBINED TYPE
Address: 41 “А” Podlepa St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50026, Ukraine
Теl.: +38 097 138@54@91
E@mail: kkdnz101_ingulvo@ukr.net
Http://kdnz101.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 115”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Мирівська, 29, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50066, Україна
Тел.: +38 0564 94@81@50
E@mail: cdnz115@gmail.com
Https://dsapple115.wixsite.com/webpage

Завідувач: Алла Куралес.
Створення сучасного середовища в умовах сьогодення є невід’ємною складовою у формуванні екологічної культури інноваційної

особистості. Для дітей дошкільного віку в закладі облаштовано інтерактивну екологічну кімнату, заняття в якій проводяться 
з урахуванням принципу інтерактивного навчання, відкритого зворотнього зв’язку. В освітній процес педагогами активно
впроваджуються методи експериментування і стенографічних експозицій.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 115
Address: 29 Myrivska St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50066, Ukraine
Tel.: +38 0564 410@87@60
Е@mail: cdnz115@gmail.com 
Https://dsapple115.wixsite.com/webpage

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 116”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Лісового, 17А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50093, Україна
Тел.: +38 096 391@27@68
E@mail: kdnz_116@meta.ua
Http://116.pp.ua 

Завідувач: Лілія Миронова.
В закладі ефективно впроваджується модель тьюторського супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Забезпечуємо

умови для формуванню у дітей  самостійності, ініціативності в різних життєвих ситуаціях. З метою реалізації потенціалу кожного
вихованця розроблені індивідуальні освітні траєкторії. Досвід роботи колективу презентовано на освітніх заходах різних рівнів. 
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KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 116
Address: 17A Lisovogo St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50093, Ukraine
Tel.: +38 096 391@27@68
E@mail: kdnz_116@meta.ua 
Http://116.pp.ua 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 118”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Електрозаводська, 23, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50081, Україна
Тел.: +38 097 567@33@31
E@mail: dnz118@ukr.net
Https://dnz_118.dnepredu.com/

Завідувач: Наталія Хрищенко.
Пріоритетним завданням у роботі колективу закладу є охорона життя і збереження здоров’я дітей. Актуалізація даної проблеми

спонукала педагогів до пошуків новітніх освітніх технологій. За результатами роботи розроблено методичний посібник “Я та
безпечне середовище”. Впровадження технологій проєктування, квест#подорожей, мнемотехніки сприяє формуванню
компетентності дітей у різних життєвих обставинах.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 118 
Address: 23 Elektrozavodska St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50081, Ukraine
Tel.: +38 097 567@33@31
E@mail: dnz118@ukr.net
Http://dnz_118.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “САНАТОРНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
(ЯСЛА�САДОК) № 156” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Поперечна, 2@а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50049, Україна
Тел.: +38 0564 10@47@50
E@mail: kcdnz156@ukr.net
Http://kcdnz156.dnepredu.com

Завідувач: Ольга Омельниченко.
Заклад є санаторним для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, після вилікування туберкульозу та з хронічними

неспецифічними захворюваннями органів дихання. Діти перебувають у закладі від трьох до шести місяців за направленням лікаря.
Освітній процес будуємо на впровадженні інноваційних педагогічних технологій. Значну увагу приділяємо створенню умов для

зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти. Педагогічний колектив має авторській досвід впровадження системи емоційної
фізкультури в оздоровчо#профілактичну діяльність. Пропагуємо переваги здорового способу життя через організацію спільних
проєктів за участю дітей і батьків “Екостежина здоров’я”, “Рухова активність – умова здорового способу життя”.

KRYVYI RIH SANATORIUM�TYPE PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�
KINDERGARTEN) № 156
Аddress: 2@а Poperechna St., Kryvvi Rih, Dnipropetrovsk region, 50049, Ukraine
Tel.: +38 0564 10@47@50
E@mail: kcdnz156@ukr.net
Http://kcdnz156.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 216
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Черкасова, 79А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50079, Україна
Тел.: +38 0564 94@84@29
Е@mail: ksdnz216@gmail.com
Https://kkdnz216.wixsite.com/berizka

Завідувач: Тамара Кофанова.
Пріоритетним напрямом роботи закладу є формування та збереження найціннішого скарбу людини – здоров’я. Результатами

творчого пошуку стала унікальна модель закладу дошкільної освіти “Сприяння здоров’я – оздоровлення на фізичному, духовному,
психічному рівнях”. Педагогічний колектив має досвід упровадження в практику роботи  інноваційних технологій та методик
формування дитячої особистості, розвитку її творчої спрямованості, розкриття її потенціальних можливостей засобами
здоров’язбереження.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 216
OF COMBINED TYPE
Address: 79A Cherkasova St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50079, Ukraine
Tel.: +38 0564 94@84@29
Е@mail: ksdnz216@gmail.com
Https://kkdnz216.wixsite.com/berizka
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 246”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Вокзальна, 8@а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50051, Україна
Тел.: +38 096 109@09@47
Е@mail: dnzk246@ukr.net
Http://kdnz_246.dnepredu.com

Завідувач: Юлія Завадська.
Заклад дошкільної освіти функціонує в руслі сучасних освітніх інноваційних технологій. Педагогами створено умови для

формування ключових компетенцій особистості, розвитку мовлення та творчих здібностей дошкільників засобами мнемотехніки.
Напрацьовано досвід організації гурткової роботи з паперопластики. 

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 246
Address: 8@а Vokzalna, St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50051, Ukraine
Теl.: +38 096 109@09@47
Е@mail: dnzk246@ukr.net
Http://kdnz_246.dnepredu.com

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 250”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: мікрорайон Ювілейний, 12А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50084, Україна
Тел.:+38 097 421@46@79
E@mail: dnz250@ukr.net
Http://dnz250.dnepredu.com 

Завідувач: Любов Безсмольна.
Розкрити дитині уявлення про соціальний світ, допомогти здобути соціальний досвід, зрозуміти своє місце в соціумі, стати

успішним у майбутньому – пріоритетні завдання закладу. Освітній процес здійснюється за напрямами: формування соціальних вмінь
та навичок у дітей, встановлення і підтримування їх контактів із соціумом, вміння діяти у команді, правильно будувати стосунки 
з дорослими та дітьми, шляхом впровадження в практику роботи закладу інноваційних форм, методів, прийомів, технологій
соціально#ціннісного розвитку дошкільника. 

Протягом п’яти років у закладі успішно реалізовувався соціально#педагогічний проєкт “Світ в якому я живу”. Вихованці закладу
є неодноразовими переможцями  тематичних дитячих конкурсів різних рівнів. 

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 250
Аddress: 12А Yuvileynyi Microdistrict, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50084, Ukraine
Tel.: +38 097 421@46@79
E@mail: dnz250@ukr.net
Http://dnz250.dnepredu.com 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 254”
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Покровська 41а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50049, Україна
Тел.: +38 0564 65@32@81
E@mail: dnz254@ukr.net
Http://dnz254.dnepredu.com/uk/site/index.html

Директор: Тетяна Тараненко.
Педагогічним колективом створено найсприятливіші умови для загартування дитячого організму, виховування дітей у традиції

гармонійного співіснування з природою. Розроблений педагогами закладу природничо#дослідницький модуль розвитку здоров’я
забезпечив можливість застосування отриманих знань дітьми в повсякденному житті,  використання сил природи під час навчальної
діяльності та дозвілля, розвитку уяви в іграх  моделюючого характеру. 

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 254
Аddress: 41а Pokrovska St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50049, Ukraine
Tel.: +38 0564 65@32@81
E@mail: dnz254@ukr.net
Http://dnz254.dnepredu.com/uk/site/index.html

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 263
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: бульвар Маршала Василевського, 7@А, м. Кривий Ріг , Дніпропетровська область, 50085, Україна
Тел.: +38 097 567@24@14
E@mail: kkdnz263dzvinochok@ukr.net
Http://dnz263.dnepredu.com/

Завідувач: Валентина Дроздова. 
Пріоритетним завданням закладу є впровадження цифрових технологій в освітній процес із дітьми з порушеннями мовлення.

Педагогічним колективом напрацьовано досвід щодо застосування в корекційно#розвитковій роботі з дітьми Smart#технологій,
методу доповненої реальності в лепбуці, що сприяє формуванню у дошкільників інтересу до навчання, прояву творчості, розумової
активності. 
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KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 263
OF COMBINED TYPE 
Address: 7@А Marshal Vasilevskogo Blvd, Kryvyi Rih, 50085, Ukraine
Tel.: +38 097@567@24@14
E@mail: kkdnz263dzvinochok@ukr.net
Http://dnz263.dnepredu.com/

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 303
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Співдружності, 43@А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50042, Україна
Тел.: +38 0564 65@32@80
E@mail: dnz303@ukr.net
Http://dnz303.dnepredu.com

Завідувач: Лариса Борзьонок.
У закладі забезпечено рівні умови для отримання якісної дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами. 
Одним із пріоритетних напрямів роботи закладу є розвиток критичного мислення, підтримка і формування  у дитини стійкого

інтересу до досліджень, відкриттів. Педагогами закладу запроваджено систему роботи з пошуково#дослідницької діяльності.
Дослідницькі лабораторії “Фізика малюкам”, “Хімія в побуті”, “Юний конструктор” надають можливість дітям здобувати знання,
самостійно обирати шляхи вирішення завдань, робити висновки, розвивати вміння використовувати набуті знання в різних
проблемно#пошукових ситуаціях.

KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 303
OF COMBINED TYPE 
Address: 43@А Spivdruzhnosti St., Kryviy Rih, 50042, Dnipropetrovsk region, Ukraine
Теl.: +38 0564 65@32@80
E@mail: dnz303@ukr.net
Http://dnz303.dnepredu.com 

КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 91 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Генерала Радієвського, 48, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50008, Україна
Тел.: +38 0564 64@35@05
E@mail: gumnasia_91@ukr.net

В.о. директора: Тетяна Бєлікова.
Криворізька гімназія № 91 – освітній інноваційний заклад, осередок інтелектуального і духовного розвитку кожної дитини. 

У навчальному закладі створюємо сприятливі умови для розвитку компетентної особистості шляхом запровадження сучасних
інноваційних технологій. Формуємо особистість відкриту до нового досвіду, адаптовану до вимог і умов життя у динамічному
сучасному суспільстві. Організовуємо діяльність в освітньому середовищі, спрямованому на збагачення інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу кожного педагога та учня, всебічний розвиток розумових, творчих, фізичних
здібностей, формування компетентностей для  успішної самореалізації кожного гімназиста.

KRYVYI RIH GYMNASIUM № 91 OF KRYVYI RIH CITY COUNCIL OF DNIPROPETROVSK REGION 
Address: 48 General Radievskyi St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50008, Ukraine
Tel.: +38 0564 64 35 05
E@mail: gumnasia_91@ukr.net

КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 95 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Косіора, 20@а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50006, Україна
Тел.:+38 0564 90@76@19
E@mail:dzschool0095@ukr.net  
Http: //gimn95.wixsite.com 

В.о. директора: Алла Шепілко.
Поєднуючи інноваційні зміни з освітніми реформами, долаємо стереотипи педагогічної та управлінської діяльності.

Удосконалюємо імідж креативного освітнього закладу через розвиток професійної компетентності як складової педагогічної
майстерності сучасного вчителя. Шляхом упровадження технологій дистанційного навчання забезпечуємо саморозвиток учнів. 

Прагнемо вирішити протиріччя між швидким темпом приросту знань у світі і обмеженими можливостями їх засвоєння
індивідуумом шляхом розвитку навчальної самоефективності учнів. Виховуємо  учнів у дусі національних традицій, патріотичних,
духовних, екологічних цінностей.

KRYVYI RIH GYMNASIUM № 95 OF KRYVYI RIH CITY COUNCIL OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 20@a Kosior St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50006, Ukraine
Tel.: +38 0564 90@76@19
E@mail: dzschool0095@ukr.net
Http://gimn95.wixsite.com 
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КРИВОРІЗЬКА ТЕРНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Адмірала Головка, 45@А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50089, Україна
Тел.: +38 0564 38@87@73
E@mail: ktg.kolo@gmail.com
Https://sites.google.com/site/krivoyrogktg

Директор: Вікторія Дегтяренко.
Педагогічний колектив гімназії спрямовує свою діяльність на реалізацію основних принципів Нової української школи.

Впроваджуємо внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності через участь, організацію та проведення семінарів#
тренінгів, майстер#класів, фестивалів, що розвивають професійну компетентність педагогів. Удосконалюємо освітній процес через
проєктну та дослідницьку діяльність, міжнародне співробітництво. Створюємо умови для розвитку креативної особистості та
творчого потенціалу педагогів, зростання рівня компетентності всіх учасників освітнього процесу через упровадження
інформаційних, здоров’язбережувальних, інтерактивних та проєктних педагогічних технологій. Працюємо над створенням
комфортного середовища в соціально#освітньому проєкті “Діалог і педагогіка миру”.

KRYVYI RIH TERNIVSKA GYMNASIUM OF KRYVYI RIH CITY COUNCIL OF DNIPROPETROVSK
REGION
Address: 45@A Admiral Golovko St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50089, Ukraine
Tel.: +38 05643 8@87@73
E@mail: ktg.kolo@gmail.com
Https://sites.google.com/site/krivoyrogktg

КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНО�МІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Лермонтова, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50002, Україна
Тел.: +38 068 971@32@73
E@mail: krcmlicej@ukr.net
Http://www.kcml.dp.ua 

В.о. директора: Городашин Сергій Миколайович.
Формуємо компетентну конкурентоспроможну особистість, використовуючи особистісно зорієнтований підхід та впроваджуючи

у закладі інноваційну модель STEM#освіти. Основні принципи STEM#освітньої моделі ліцею – міждисциплінарний підхід, проєктні
технології, дослідницька діяльність та технології інженерного проєктування. 

У закладі створено STEM#центр “Юніор#винахідник” з лабораторіями робототехніки, 3#D#моделювання, мейкерства та
дослідництва. Розвитку наукового мислення ліцеїстів сприяє робота наукового товариства “Мислитель” та літньої наукової школи.

KRYVYI RIH CENTRAL TOWN LYCEUM OF DNIPROPETROVSK REGION 
Address: 12 Lermontova St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50002, Ukraine
Tel.: +38 068 971@32@73
E@mail: krcmlicej@ukr.net
Http://www.kcml.dp.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “КРИВОРІЗЬКА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ
МОВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Пушкіна, 48К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50002, Україна
Тел.: +38 0564 90@37@07
E@mail: or@avner@ua.fm
Https://schoolnvk.dnepredu.com/ru/site/glavnaya.html 

Директор: Наталія Костенко.
Основним напрямом роботи закладу є поглиблене викладання іноземних мов шляхом  впровадження інноваційних технологій. 

У школі вивчаються дві іноземні мови – англійська  та мова іврит. Особлива атмосфера у закладі панує завдяки  дотриманню, та
вивченню традицій єврейського народу. Пріоритетними завданнями школи  є розвиток  самоефективної особистості, що володіє
“м’якими”  та “твердими” навичками.  Учні школи мають можливість здобути повну загальну середню освіту в Ізраїлі за програмою
НААЛЕ. 

EDUCATIONAL COMPLEX “KRYVYI RIH SPECIALIZED SCHOOL OF I�III DEGREES WITH 
PROFOUND LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES – PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT” OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 48K Pushkina St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50002, Ukraine
Tel.: +38 0564 90@37@07
E@mail: or@avner@ua.fm
Https://schoolnvk.dnepredu.com/ru/site/glavnaya.html 
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КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 15 ІМЕНІ МИКОЛИ
РЕШЕТНЯКА КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Криворіжсталі, 40, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005, Україна
Тел.: +38 056 407@12@81
E@mail: dzschool015@ukr.net
Http://school15.dnepredu.com

Директор: Валентина Шевченко.
Школа працює над обласною дослідно#експериментальною роботою “Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого

розвитку у навчально#виховний процес” та всеукраїнського за темою “Формування позитивної громадської думки щодо освітніх
інновацій”. У закладі апробовуються авторські навчальні програми з проблем сталого розвитку, спрямовані на формування
стратегічно орієнтованої поведінки сучасної молоді, а також побудоване інноваційне освітнє середовище як фактор розвитку
професійної компетентності педагога.

MYKOLA RESHETNYAK KRYVYI RIH COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES
№ 15 OF DNIPROPETROVSK REGION 
Address: 40 Kryvorizhstal St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50005, Ukraine
Tel.: +38 056 407@12@81
E@mail: dzschool015@ukr.net
Http://school15.dnepredu.com

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 19 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Івана Авраменка, 20, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50076, Україна
Тел.: +38 097 699@34@52
E@mail: school_19_saksag@ukr.net
Https://kzschool_19.dnepredu.com/

Директор: Тамара Євдокимова.
З метою створення позитивного іміджу сучасного  закладу освіти забезпечуємо умови для творчої самореалізації і

самовизначення особистості.Створюючи у навчальному закладі сприятливі умови для самореалізації  школярів у різних видах
діяльності, формуємо соціальну та громадянську компетентності учнів як під час виховної роботи, так і при вивченні навчальних
предметів, особливу увагу приділяємо корекції розвитку дітей у спеціальних класах початкової школи. Підтвердженням
результативності нашої діяльності в цьому напрямку є позитивні відгуки іноземних колег з Ізраїлю, Білорусі, Єгипту та Йорданії, що
впроваджують наш досвід.

KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 19 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 20 I. Avramenko St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50076, Ukraine
Tel.: +38 097 699@34@52
E@mail: school_19_saksag@ukr.net
Http://kzschool_19.dnepredu.com/

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 21 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Адреса: вул. Спаська, 8@А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50049, Україна
Тел.: +38 0564 65@38@33 
E@mail: kzsh@21@ukr.net
Http://kzsh21.dnepredu.com

Директор: Анжеліна Миргородська.
Криворізька загальноосвітня школа І#ІІІ ступенів №21 ставить за мету активізувати творчий потенціал педагогів, креативність,

критичне мислення здобувачів освіти, сприяти їх свідомому вибору власної освітньої траєкторії. Реалізація мети пов’язана 
з усвідомленням здобувачами освіти прийняття ними відповідального рішення у різноманітних життєвих ситуаціях через розвиток
учнівського самоврядування, залучення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного колективу та
громади міста. 

KRYVYI RIH COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 21 OF
DNIPROPETROVSK REGION
Address: 8 a Spaska St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50049, Ukraine
Tel.: +38 0564 65@38@33 
E@mail: kzsh@21@ukr.net
Http://kzsh21.dnepredu.com

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 22 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПРЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Стрєльцова, 4 В, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50002, Україна 
Тел.: +38 097 554@10@65 
E@mail: krsh22@ukr.net
Https://sites.google.com/site/kosno22 

В.о. директора: Людмила Медведєва.
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Працюємо над проектом школи “Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу 
в контексті положень Нової української школи”. Учительський колектив у постійному творчому пошуку найоптимальніших шляхів
розвитку особистості, збагаченні творчого потенціалу, у тісній співпраці з дітьми та батьками. Наші учні є постійними учасниками
інтелектуальних та творчих конкурсів обласного та всеукраїнських рівнів. Головна мета закладу# формування особистості,
орієнтованої на досягнення успіху в умовах сучасного інформаційного суспільства.

KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGRESS № 22 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 4V Streltsova St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50002, Ukraine
Tel.: +38 097 554@10@65
E@mail: krsh22@ukr.net
Https://sites.google.com/site/kosno22 

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 61 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Д. Войчишена, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50037, Україна
Тел./факс: +38 068 008@79@27
E@mail: school_61kr_rog@ukr.net
Https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh61/

Директор школи: Галітська Олена Вікторівна.
У рамках всеукраїнського науково#педагогічного проєкту “Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної

шкільної освіти” та в контексті нових реалій педагоги закладу впроваджують дистанційну форму навчання, опановуючи такі
дистанційні уроки, як уроки#анонсування, уроки#консультації, Skype#уроки, використовуючи онлайн#конференції, онлайн#тести, веб#
квести. На уроках фізики, хімії, біології ідея дистанційного навчання “Наука поряд з нами” реалізовується в проєкті “Коли ти вдома”.

KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 61 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 5 Dm. Voichishena St., Kryvyi Rih, 50037, Ukraine
Tel./fax: +38 068 008@79@27
E@mail: school_61kr_rog@ukr.net
Https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh61/

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 68 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”
Адреса: мікрорайон Гірницький, буд. 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50057, Україна
Тел./факс: +38 0564 40@81@851
E@mail: euroscool68@ukr.net
Http://sh68.dp.ua/

Директор: Людмила Камлик.
Забезпечуємо освітній процес на науково#концептуальній основі новітніх освітніх технологій. Експериментально впроваджуємо

STEM# та медіаосвіту, активно застосовуємо принципи інтегрованого та проєктного навчання. Створюємо умови для формування
самоефективної  особистості із розвиненим критичним мисленням, високою моральністю і здатністю продуктивно здійснювати свою
життєдіяльність. Реалізуємо міжнародні проєкти “Модель ООН” та “М#18”. Забезпечуємо високий рейтинг школи через
професіоналізм педагогів.

KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 68 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 3 Girnytskyi St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50057, Ukraine
Tel. /fax: +38 0564 40@81@851
E@mail: euroscool68@ukr.net
http://school68.inet.ua 

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 102 КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Адреса: вул. Сонячна, 10, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50102, Україна
Тел.: +38 0564 22@01@06
E@mail: 102school@ukr.net
Http://kzsh102.dp.ua/

Директор: Крюкова Ірина Миколаївна.
Діяльність закладу спрямована на створення безпечного та здорового освітнього середовища в умовах НУШ. Використовуємо

інновації у формуванні здорової дитини: беремо участь у Міжнародному проєкті Fair#plai “Чесна гра”, у дебатних турнірах
Міжнародного проєкту “Публічні дебати для лідерів громад”, у міському освітньому проєкті “Я сортую з “Чистим містом””, працюємо
за програмою “Рівний#рівному”. Виховуємо конкурентноспроможну особистість, змотивовану до збереження фізичного,
соціального, психологічного та духовного здоров’я.

KRYVYY RIH COMPREHENSIVE SCHOOL OF I�III DEGREES № 102 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 10 Soniachna St., Kryvyy Rih, Dnipropetrovsk region, 50102, Ukraine 
Tel.: +38 0564 22@01@06
E@mail: 102school@ukr.net
Http://kzsh102.dp.ua/
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КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 114 КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Каткова, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50102, Україна
Тел.: +38 097 495@68@81
E@mail: kzsch114@ukr.net
Http://kzsh114.dnepredu.com

Директор: Людмила Хорькова.
Розвиваємо самоефективну особистість в освітньому просторі Нової української школи через формування твердих і м’яких

навичок, дотримуючись принципів академічної доброчесності, використовуючи міжпредметну інтеграцію з питань енергозбереження
та впроваджуючи у закладі інноваційну модель STEM#освіти. Учасники освітнього процесу долучаються до (не)конференцій EdCamp,
всеукраїнських проєктів “Педагогіка партнерства: практики доброчесності”, “Happy Ukraine”. У закладі діє Клуб фінансової
грамотності “Корпорація Успіху”, шкільна лабораторія взаємопорозуміння “School Hub”.

KRYVYI RIH GENERAL EDUCATION SCHOOL OF I�III DEGREES № 114 OF DNIPROPETROVSK
REGION
Address: 35 Katkova St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50102, Ukraine
Tel.: +38 097 495@68@81
E@mail: kzsch114@ukr.net
Http://kzsch114.dnepredu.com

КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 118 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: м@н Сонячний, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50056, Україна
Тел.: +38 097 555@34@06
E@mail: school_118@ukr.net
Http://school118.kr.ua/ 

Директор: Оксана Чернякова.
Спрямовуємо діяльність на розвиток і виховання філологічно обдарованих учнів, забезпечуємо поєднання академічних знань 

і практичної підготовки особистості через участь у наукових дослідженнях. Розробляємо систему сучасного освітнього простору 
з використанням елементів розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу. 

Апробуємо інноваційні практики в процес реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому середовищі через участь у наукових
дослідженнях та впроваджуємо базові навички медіації через використання відновної практики “Коло”.

KRYVYI RIH SPECIALIZED SCHOOL OF I�III DEGREES № 118 OF DNIPROPETROVSK REGION
Address: 1 Sonyachnyi Microdistrict, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Region, 50056, Ukraine
Tel.: +38 097 555@34@06
E@mail: school_118@ukr.net
Http://school118.kr.ua/ 

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 120 КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Івана Авраменка, 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50076, Україна
Тел.: +38 097 555@32@70 
Е@mail: school120@i.ua
Https://school120.dnepredu.com/

Директор: Людмила Клюкач.
Інноваційна діяльність закладу полягає в інтеграції інформаційного#технологічного профілю, художньо#естетичного напряму

роботи школи з позакласними формами роботи. Створено дієву модель школи співпраці та взаємодії, поєднуючи у своїй структурі:
художній музей#майстерню І. Авраменка, арт#галерею, медіамайстерню – центр анімаційно#комп’ютерної комунікації. Поєднання
навчання та практики, засвоєння основ медіа#грамотності є запорукою успішної самореалізації учнів в професійному і соціальному
плані.

KRYVYI RIH GENERAL EDUCATION SCHOOL OF I�III DEGREES № 120 OF DNIPROPETROVSK
REGION 
Address: 22 Ivan Avramenko St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50076, Ukraine 
Tel.: +38 097 555@32@70
E@mail: school120@i.ua 
Https://school120.dnepredu.com/

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 123 КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50025, Україна
Тел./факс: +38 097 554@10@44
Е@mail: kzsсhool123@gmail.com
Https://sites.google.com/site/skola123moarodina/

Директор: Олександра Паламар.
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Заклад постійно розвивається та вдосконалюється. Створено цілісний освітній простір  із наскрізним процесом виховання, умови
для формування єдиного культурно#освітнього інформаційного простору. Забезпечено умови для реалізації права на освіту дітей 
з особливими потребами  шляхом запровадження  інклюзивного та індивідуального навчання. Застосовуємо гнучкі моделі
профільної освіти. Розвиваємо громадянські компетентності і підвищуємо екологічну обізнаність школярів. Формуємо батьківську
компетентність  за умов акмеологічного освітньо#реабілітаційного простору.

KRYVYI RIH COMPREHENSIVE SCHOOL OF I�III DEGREES № 123 OF DNIPROPEТROVSK REGION
Address: 18 Mykolaevske Shose St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50025, Ukraine
Tel./fax: +38 097 554@10@44
E@mail: kzsсhool123@gmail.com
Https://sites.google.com/site/skola123moarodina/

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР ТУРИЗМУ,
КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “МЕРИДІАН” КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул.Сергія Колачевського, 114, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50049, Україна
Тел.: +38 096 967@01@09
E@mail: meridian@1996@ukr.net

Директор: Вячеслав Гуменюк.
Питання адаптації учасників освітнього процесу до нових викликів часу в закладі вирішується шляхом впровадження

інноваційних та цифрових технологій. Створені умови для неперервного розвитку професійних компетентностей педагогічних
працівників.  Застосування цих компетентностей в освітньому процесі сприяє становленню самоефективності вихованців та їхнього
прагнення до саморозвитку і самореалізації. Залучаючи гуртківців до туристсько#краєзнавчої роботи формуємо у них мотивацію до
успіху та здатність досягати особистісно#значущого результату.

KRYVYI RIH STUDENT YOUTH CENTER OF TOURISM, LOCAL HISTORY AND EXCURSIONS
“MERYDIAN”
Address: 114 Sergii Kalachevsky St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50049, Ukraine
Tel.: +38 096 967@01@09
E@mail: meridian@1996@ukr.net

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “ДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДНІПРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА” 

Адреса: вул. Шевченка, 8, м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: +38 073 744@12@05
E@mail: lit@dlit.dp.ua

Ліцей інформаційних технологій – профільний заклад для обдарованих і здібних дітей Дніпра, який демонструє одні з найвищих
показників в Україні за результатами предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, МАН, участі у ЗНО. 

Надаємо системну фундаментальну освіту понад державний освітній рівень, ґрунтовну профільну підготовку з інформаційних
технологій. 

Активно впроваджуємо модель використання хмарних технологій Microsoft Office 365 у навчально#виховному процесі, беремо
участь в експерименті “Науково#методичні засади створення інноваційної моделі STEM#освіти”.

Директор: Григор’єв Сергій Борисович, кандидат фізико#математичних наук.

DNIPRO LYCEUM OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE OLES GONCHAR DNIPRO
NATIONAL UNIVERSITY

Address: 8 Shevchenko St., Dnipro, 49044, Ukraine
Tel.: +38 073 745@41@75
E@mail: lit@osvita@dlit.dp.ua

The lyceum system of information technologies is a specialized school for talented and capable children of Dnipro. It has the highest
results in Ukraine in subject olympiad’s, intellectual contests? Minor Academy of Science and the Independent Testing.

The system fundamental education higher than the state educational level, a sound profile preparation on information technologies is
granted.

We actively introduce the model of cloud technology Microsoft Office 365 usage to the teaching and educational process, take part at the
experimental work “Scientific and Methodological Base of Creating the Innovation Model of STEM#education” 

Director: Sergey B. Grigor’ev Boris, candidate of physics mathematics sciences.

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 31 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Качалова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50036, Україна
Е@mail: kzsh31kr@gmail.com 
Http://kzsh31kr.dnepredu.com

Директор: Галай Світлана Володимирівна.
Освітня система школи спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами.

З 2013 року вона є базовою з інклюзивного навчання в районі. Організація навчально#виховного процесу здійснюється у поєднанні
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з коррекційно#розвитковою роботою відповідно до психофізичного розвитку дітей. Школа співпрацює з інститутом спеціальної
педагогіки НАПН України та багатопрофільними реабілітаційними центрами. На її базі проводяться заходи різних рівнів з досвіду
роботи із соціалізації та інтеграції таких дітей у суспільство.

KRYVYI RIH GENERAL EDUCATION SCHOOL OF І�ІІІ DEGREES № 31 OF DNIIPROPETROVSK
REGION

Address: 4 Kachalova St., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50036, Ukraine
Е@mail: kzsh31kr@gmail.com 
Http://kzsh31kr.dnepredu.com

Headteacher: Halai Svitlana Volodymyrivna.
The educational system of the school is aimed at ensuring equal access to quality education for children with special educational needs.

Since 2013, it is the base for inclusive education in the area.
The organization of the educational process is carried out in conjunction with corrective and developmental work in accordance with the

psycho#physical development of children.
The school collaborates with the Institute of Pedagogy, of the NAPS of Ukraine and rehabilitation centers. It is based on various levels of

experience in socializing and integrating such children in society.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО�
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “ЗОРЯНИЙ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Адреса: вул. Лешко@Попеля, 1, м. Дніпро, 49005, Україна
Тел.: +38 0562 47@09@13
E@mail: bnrc@online.ua
Https://bnrrmckrin.dnepredu.com/

Концепція інноваційного розвитку закладу зорієнтована на забезпечення якісного оновлення освітньої системи, формування
випускника, здатного до подальшої особистої та соціальної самореалізації.

Місією Центру є забезпечення високоякісної освіти учнів з особливими освітніми потребами і формування в них ключових
компетентностей на основі впровадження практико#орієнтовних технологій, які нададуть можливість випускникам закладу бути
успішними й затребуваними у суспільстві.

MULTIPURPOSE TRAINING REHABILITATION CENTRE “ZORYANIY” OF DNIPROPETROVSK
REGIONAL COUNCIL

Address: 1 Leshko@Popel St., Dnipro, 49005, Ukraine
Tel.: +38 0562 47@09@13
E@mail: bnrc@online.ua
Https://bnrrmckrin.dnepredu.com/

The concept of innovative development of the institution is focused on providing a quality update of the educational system; formation
of students who graduate the institution and make them be capable of further implementation in the personal and social sphere.

The main goal of the educational center is to provide high#quality knowledge for students with special needs and develop key skills, based
on the practice#oriented technologies that will allow graduating students of the training center to be successful and in the society.

КОМУНАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “РАЇВСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС” РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Таланова, 7, с. Раївка, Синельниківський район, Дніпропетровська область, 52523, Україна
Тел.: +38 097 540@05@44
E@mail: zssi@rai@ukr.net
Http://school@internat.dnepredu.com

Структура: опорний заклад загальної середньої освіти І#ІІІ ступенів повного дня, філія І#ІІ ступенів, дошкільне відділення.
Забезпечуємо функціонування життєздатної системи безперервної освіти дітей та учнів, досягнення високих освітніх результатів.

Впроваджуємо інтегровані навчальні курси гуманітарно#естетичного та природничо#математичного напрямків. Організовані групи
подовженого дня, у яких працюємо за педагогічними програмами вчителів закладу з метою підвищення якості природничо#
математичної освіти

COMMUNAL SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT “RAYIVKA EDUCATIONAL COMPLEX”
OF DNIPROPETROVSK REGION

Address: 7 Talanova St., Rayivka, Synelnykove district, Dnipropetrovsk region, 52523, Ukraine
Tel.: +38 097 540@05@44
E@mail: zssi@rai@ukr.net
Http://school@internat.dnepredu.com

Structure: the foundation for general Secondary Education, the branch I#II degrees, preschool education. 
Provide functioning of the viable continuous departmental and education of children and students, achievement of high educational

results teaching. Inculcate the integrated educational courses of humanitarian#aesthetic and naturally#mathematical directions. Organized
groups of extened day, where we work on the pedagogical programs of teachers to impove the quality of science and mathematics 
educational.



Іnternational exhibition “World Edu”

89

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 21 “КАЗКА” (ЯСЛА�САДОК)
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Адреса: вул. Чайкіної Лізи, 10, м. Покров, Дніпропетровська область, 53300, Україна
Тел.: +38 05667 4@35@20
E@mail: almazikartem@gmail.com

Актуальність цієї проблеми в сучасному українському суспільстві великою мірою зумовлюється необхідністю державотворчих
процесів на засадах гуманізму, соціальної справедливості. Заклад дошкільної освіти  реалізує компетентнісний  підхід до розвитку
особистості, визнання самоцінності дошкільного дитинства, створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості
дитини, її базових якостей, надання пріоритету соціально#моральному розвитку особистості, формування у дітей  основ світогляду
через впровадження спадщини В.Сухомлинського.

POKROV PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 21 “KAZKA” (NURSERY�
KINDERGARTEN) OF DNIPROPETROVSK REGION

Address: 10 Chaikina Lizu St., Pokrov, Dnipropetrovsk region, 53300, Ukraine
Тel.: +38 05667 4@35@20
E@mail: almazikartem@gmail.com

The urgency of this problem in modern Ukrainian society is largely due to the need for state#building processes on the basis of human#
ism, social justice. Preschool education implements a competency#based approach to personal development, recognition of the self#worth
of preschool childhood, creating favorable conditions for the formation of personal maturity of the child, its basic qualities, giving priority to
socio#moral development of personality, forming the basics of worldview in children through the legacy

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ( ЯСЛА�САДОК) “ЗОЛОТИЙ ПІВНИК” ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Адреса: провулок Першотравневий, 5, сел. Васильківка, Дніпропетровська область, Україна
Тел.: +38 05639 9@27@43
E@mail: dnzzolotuypivnuk@i.ua

Заклад дошкільної освіти будує освітній простір відповідно до викликів часу. Пріоритетом є питання здоров’я та безпеки усіх
учасників освітнього процесу, забезпечення права дитини дошкільного віку на якісне навчання, виховання та розвиток, створення
простору, сприятливого для самореалізації, досягнення життєвого успіху особистості.

VASYLKIVKA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT FOR GENERAL DIVELOPMENT
“ZOLOTYI PIVNYK” (NURSERY KINDERGARTEN) OF DNIPROPETROVSK REGION

Address: 5 Pershotravnevyi lane, Vasylkivka, Dnipropetrovsk region, Ukraine 
Tel.: +38 05639 9@27@43
E@mail: dnzzolotuypivnuk@i.ua

Our preschool educational establishment builds the educational area according to challenges of time. Health and safety of all participants
of the educational process, guarantees of the right for preschool age children to quality learning, upbringing and development, forming of
the area which is favorable for self#realization and achieving success in personal life are our main aspects. 

КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 72 “ТЕРЕМОК”
ДОНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Сорок років Перемоги, 4@а, смт Донське, Волноваський район, Донецька область, 85772, Україна 
Teл.: +38 050 165@01@95
E@mail: tertmokdonskoe@ukr.net
Http://teremokdonskoe.klasna.com 

Завідувач: Кузьма Ніна Олександрівна.
Заклад цілеспрямовано працює за напрямками по укріпленню здоров’я дітей, національно – патріотичного виховання, художньо#

естетичного та логіко#математичного розвитку, а також по формуванню основ безпеки життєдіяльності. Організація режиму дня
залежить від вікових та індивідуальних особливостей дітей. Передбачає обов’язкове проведення занять, самостійної ігрової
діяльності, прогулянки, денного сну. Над цим працюють 22 педагога, із них 13, які мають вищу професійну освіту, 6#мають 
I категорію,4#звання “вихователь#методист”. У закладі працює музична та спортивна зали з музичним керівником та вихователем 
з фізкультури, сенсорна кімната з логопедом та психологом, українська світлиця, міні#музей здоров’я. Забезпечуються умови для
ефективного педагогічного процесу, фізичного, психічного, духовного розвитку дитини. 

У закладі освіти працюють творчі, ініціативні, відповідальні люди, для яких робота не тільки необхідність, але і задоволення.

PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 72 “TEREMOK”
OF DONSKE VILLAGE COUNCIL OF DONETSK REGION

Address: 4@a Sorok rokiv Peremohy St., Donske, Donetsk region, 85772, Ukraine
Tel.: +38 050 165@01@95
E@mail: teremokdonskoe@ukr.net
Http://teremokdonskoe.klasna.com 

Head of kindergarten: Kuzma Nina Oleksandrivna.
Year of foundation 1984. Welcome to the kindergarten Teremok. We will tell you how we live here. We have a lot of interesting things to

show and tell you. We try to use different kind of activities for the development of our children. Children`s activity depends on age and indi#
vidual characteristics. Every day in our kindergarten we have lessons, independent game activity, walk on the fresh air and daytime sleep. 

We have good musical class and a gym. We try to develop physical abilities, psychological and spiritual development of the child.
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ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Адреса: вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, 84122, Україна
Тел.: +38 050 208@77@48
E@mail: donopdut@ukr.net 
Https://donopdut.org.ua/

Директор: Канзюба Ольга Михайлівна.
Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості – методико#координаційний та освітній заклад, підтримувальний,

розвивальний, привентивно#корегувальний, в якому головним є благополуччя вихованця. Палац демонструє одні з найвищих
показників в області за результатами Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів, виставок. 

Модернізоване соціально#виховне середовище дозволяє культивувати творчі можливості вихованців, створювати механізми для
самореалізації, прояву індивідуальності.

DONETSK REGIONAL CENTRE FOR CHILDREN AND YOUTH CREATIVE ACTIVITIES

Address: 39 Tsentralna St., Sloviansk, 84122, Ukraine
Тel.: +38 050 208@77@48
E@mail: donopdut@ukr.net 
Https://donopdut.org.ua/

Director: Kanziuba Olha Mykhailivna. 
Donetsk Regional Centre for Children and Youth Creative Activities is a methodological, coordinatorical and educational institution, it is

also a supporting and developing, preventive and correcting institution, the main aim of which is the child’s prosperity. The Centre demon#
strates one of the highest indicators in the region according to the results of the International, Ukrainian and Regional contests, festivals and
exhibitions.

Modernised social#educational atmosphere allows to cultivate the creative possibilities of the pupils, makes the mechanisms for their
self#realisation and helps to express the individuality of each person.

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

Адреса: вул. Батюка, 25, м. Слов’янськ, Донецька область, 84116, Україна
Тел.: +38 095 197@78@35
E@mail: ukrdocttdu@ukr.net

Директор: Борисенко Ігор Володимирович.
Центр дитячої технічної творчості – профільний заклад позашкільної освіти, що створює умови для гармонійного розвитку

особистості, задоволення всебічних потреб дітей та юнацтва у позашкільній освіті у сфері наукової, науково#технічної, дослідницько#
експериментальної та інших видів діяльності. 

Організовуємо та проводимо обласні заходи, забезпечуємо підготовку та участь команд області у Всеукраїнських заходах.
Активно впроваджуємо сучасні інтерактивні технології в освітньому процесі, беремо участь у роботі науково#практичних

конференцій, семінарів, публікуємо статті у фахових виданнях.

DONETSK REGIONAL TECHNICAL ART CENTER FOR CHILDREN AND YOUTH 

Address: 25 Batiuka St., Sloviansk, Donetsk region, 84116, Ukraine
Tel.: +38 095 197@78@35
E@mail: ukrdocttdu@ukr.net

Director: Igor Borisenko.
Center of children’s technical creativity – profile institution of extracurricular education, which creates conditions for harmonious devel#

opment of personality, satisfaction the comprehensive needs of children and adolescents in extracurricular education in the field of scientif#
ic, technological, research and experimental activities.

We organize and carry out regional events, provide training and participation of regional teams in All#Ukrainian events.
We actively introduce modern interactive technologies in the educational process, participate in scientific conferences, seminars, pub#

lish articles in professional journals.

ОСВІТА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА ГІМНАЗІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Грушевського, 21, м. Коростень, Житомирська область, 11500, Україна
Teл.: +38 04142 9@60@72
Е@mail: kmg4kor17@ukr.net
Http://kmg.at.ua

Директор: Бубенко Ірина Михайлівна.
З 2016 року гімназія працює над впровадженням STEM є одним з головних трендів інноваційної освіти, тому що у процесі

інженерного дослідження на уроках доводиться використовувати свої знання з кількох дисциплін, що сприяє формуванню цілісної
картини світу і застосуванню знань у практичній сфері. Творча група вчителів гімназії має значний досвід з використання STEM
проєктів у навчально#виховному процесі.
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KOROSTEN CITY GYMNASIUM OF ZHYTOMYR REGION
Address: 21 Hrushevskoho St., Korosten, Zhytomyr region, 11500, Ukraine
Tel.: +38 04142 9@60@72
E@mail: kmg4kor17@ukr.net
Http://kmg.at.ua

Director: Iryna Bubenko.

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА РАЗУМКОВА
Адреса: вул. Вінницька, 21, м. Бердичів, 13330, Україна
Тел.: +38 04143 2@11@89
E@mail: cpo.razumkova@ukr.net
Http://cpo.in.ua/

Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова – комплексна багатопрофільна позашкільна установа. Щодня заклад гостинно
відчиняє двері для двох тисяч юних бердичівлян, творчих, талановитих, креативних, обдарованих дітей, які розкривають свої
здібності та обдарування у 44 гуртках Центру (101 навчальна група) науково#технічного, художньо#естетичного, еколого#
натуралістичного, гуманітарного, соціально#реабілітаційного спрямування.

Ефективну організацію освітнього процесу забезпечує потужний, творчий, високопрофесійний колектив, а це 50 педагогів, серед
яких 3 педагога мають звання “Відмінник освіти України”, 6 – педагогічне звання “керівник гуртка#методист”, 9 творчих колективів
носять звання “Зразковий художній колектив в системі Міністерства освіти і науки України”. 

ЦПО ім. О.Разумкова м.Бердичева – це дерево життя, створене руками педагогів та дітей. Це сила і мудрість, молодість і зрілість,
це життя і розвиток, це єдина родина учнів, педагогів та батьків, це храм мистецтв та науки, де панує дух творчості, співдружності,
співпраці, взаєморозуміння та гармонії. 

OLEXANDER RAZUMKOV OUT�OF�SCHOOL EDUCATIONAL CENTER
Address: 21 Vinnytska St., Berdychiv, 13330, Ukraine
Tel.: + 38 04143 2@11@89
E@mail: cpo.razumkova@ukr.net
Http://cpo.in.ua/

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адреса: вул. Велика Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014, Україна
Тел./факс: +38 0412 47@48@36
E@mail: osvita@zt@rada.gov.ua
Http://edu.zt.ua

Директор: Арендарчук Валентин Васильович.
Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи передбачають творчі пошуки вчителів і керівників закладів освіти

м. Житомира, які призводять до появи інноваційних процесів, виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій.
Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним
із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку міста. Інноваційний пошук педагогічних колективів міста
спрямований на визначення філософії закладу. Серед власних пріоритетів: розвиток і саморозвиток, оновлення освітнього процесу
на основі ідей особистісно орієнтованого підходу.

У центрі компоненти інноваційних змін: модернізація управління школою, оновлення змісту освіти; удосконалення методів
навчання; запровадження сучасних технологій; розвиток матеріальної бази. 

Вчитель – це головна рушійна сила інноваційної діяльності закладів освіти Житомира. Тільки він на практиці переконується 
в ефективності наявних методик і технологій навчання та корегує їх. 

У закладах освіти міста працюють педагоги#психологи, дослідники, науковці, актори, які креативно вирішують професійні
завдання, співпрацюють з іншими та ведуть за собою. 

Освітяни Житомира працюють на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між
учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими
однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Запрошуємо до співпраці та обміну досвідом!

DEPARTMENT OF EDUCATION OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL

Address: 7 V. Berdychivs`ka St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Tel./fax.: +38 0412 47@48@36
E@mail: osvita@zt_rada.gov.ua
Http://edu.zt.ua

Director: Valentyn Vasyliovych Arendarchuk.
Trends in the democratization of the society and a certain level of freedom provide for creative searches of teachers and leaders of edu#

cational institutions in Zhytomyr, which lead to the occurence of innovative processes, the emergence, formation and implementation of ped#
agogical innovations. The innovative activity of teachers is becoming today the main direction of the implementation of modernization
reforms in education and one of the significant directions of the transition to the model of innovative development of the city.

The innovative search for pedagogical teams of the city is aimed at determining the philosophy of the institution. Among the priorities
are the following: development, self#development and updating the educational process on the basis of ideas of a personally oriented
approach.

The following components of innovative changes are in the center: modernization of school management, updating the content of edu#
cation; improving training methods; introduction of modern technologies; development of the material base.
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The teacher is the main driving force of innovation activity of Zhytomyr educational institutions.This person checks the effectiveness of
existing teaching methods and technologies in practice and corrects them.

In educational institutions of the city there are psychologists, researchers, scientists, actors who creatively solve professional problems,
cooperate with others and lead.

Zhytomyr teachers work on the basis of the pedagogy of partnership, which is grounded on communication, interaction and cooperation
between a teacher, a student and parents. Students, parents and teachers are united by common goals and wishes. They are voluntary and
interested like#minded people, equal participants in the educational process, responsible for the result.

We invite you to cooperate and share your experience!

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

НАУКОВО�МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Адреса: вул. Велика Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014, Україна
Тел./факс: +38 0412 47@48@32
E@mail: nmc_zhitomir@ukr.net
Http://nmc.zt.ua

Завідувач: Мяновська Тетяна Миколаївна.

SCIENTIFIC�METHODICAL CENTRE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION OF ZHYTOMYR
CITY COUNCIL 
Address: 7 Velyka Berdychivska St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Tel.: +38 0412 47@48@32
E@mail: nmc_zhitomir@ukr.net
Http://nmc.zt.ua

Head: Tetyana Myanovska.

ІНФОРМАЦІЙНО�ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ НАУКОВО�МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Велика Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +38 0412 47@48@38
E@mail: ivvnmc_zt@ukr.net

Методист: Данілевич Тетяна Сергіївна.

INFORMATION AND PUBLISHING CENTRE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION OF 
ZHYTOMYR CITY COUNCIL 
Address: 7 Velyka Berdychivska St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Тel.: +38 0412 47@48@38
E@mail: ivvnmc_zt@ukr.net

Methodist: Tetyana Danilevych.

СЕКТОР ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАУКОВО�МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Велика Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +38 0412 48@02@66
E@mail: matkovska73@ukr.net

Методист: Матковська Ольга Володимирівна.

SECTOR OF PRESCHOOL EDUCATION OF THE SCIENTIFIC�METHODICAL CENTER OF THE
DEPARTMENT OF EDUCATION OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
Address: 7 Velyka Berdychivska St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Тel.: +38 0412 48@02@66
E@mail: matkovska@ukr.net

Methodist: Olha Matkovska.

СЕКТОР ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НАУКОВО�МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Велика Бердичівська, 7, м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +38 0412 47@48@38
E@mail: kaminska_t@ukr.net

Методист: Камінська Тетяна Адамівна.

SECTOR OF PRIMARY EDUCATION OF THE SCIENTIFIC�METHODICAL CENTER OF THE
DEPARTMENT OF EDUCATION OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
Address: 7 Velyka Berdychivska St., Zhytomyr, 10014 , Ukraine
Тel.: +38 0412 47@48@38
E@mail: kaminska_t@ukr.net

Methodist: Tetiana Kaminska.
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “ДРУГИЙ ІНКЛЮЗИВНО�РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР”
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. В. Бердичівська, 52, м. Житомир, 10002, Україна
Тел.: +38 0412 55@47@15
E@mail: zhitomir_dirc2@ukr.net

Директор: Шовтюк Алла Миколаївна.

MUNICIPAL INSTITUTION SECOND INCLUSIVE RESOURCE CENTER OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
Address: 52 V. Berdychivska St., Zhytomyr, 10002, Ukraine
Тel.: +38 0412 55@47@15
E@mail: zhitomir_dirc2@ukr.net

Director: Alla Mykolaivna Shovtiuk.

ЛІЦЕЙ № 2 М. ЖИТОМИРА
Адреса: вул. Саєнка, 56, м. Житомир,10007, Україна
Тел.: +38 0412 42@95@35
E@mail: lyceum2zt@i.ua

Директор: Полулях Валентина Іванівна.

ZHYTOMYR LYCEUM № 2 
Address: 56 Saienko St., Zhytomyr, 10007, Ukraine
Tel.:  +38 0412 42@95@35
E@mail: lyceum2zt@i.ua

Director: Valentyna Ivanivna Poluliakh.

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 
Адреса: вул. М. Грушевського, 8, м. Житомир, 10007, Україна
Тел.: +38 0412 22@75@32, 22@77@78
E@mail: kroshka2103@gmail.com

Директор: Дорошко Марія Вікторівна.

ZHYTOMYR CITY GYMNASIUM № 3
Address: 8 М. Hrushevskyi St., Zhytomyr, 10007, Ukraine
Tel.:+38 0412 22@75@32, 22@77@78
E@mail: kroshka2103@gmail.com

Director: Mariia Viktorivna Doroshko.

ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 5
Адреса: вул. Клосовського, 16, м .Житомир, 10020, Україна
Тел.:+38 0412 25@32@52
E@mail: zt_school5@i.ua

Директор: Кононенко Жанна Василівна.

ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 5
Address: 16, Klosovsky St., Zhytomyr, 10020, Ukraine 
Tel.:+38 0412 25@32@52
E@mail: zt_school5@i.ua

Director: Zhanna Vasylivna Kononenko.

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 8 М. ЖИТОМИРА
Адреса: вул. Майдан Згоди, 5, м. Житомир, 10001, Україна
Тел.:+38 0412 41@46@14
E@mail: zosh8_zt@ukr.net 

Директор: Лавриненко Наталія Віліївна.

ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 8
Address: 5 Maidan Zhody St., Zhytomyr, 10001, Ukraine
Tel.:+38 0412 41@46@14
E@mail: zosh8_zt@ukr.net 

Director: Nataliia Viliivna Lavrynenko.

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 10 М. ЖИТОМИРА
Адреса: Київське шосе, 37, м. Житомир, 10007, Україна
Тел.:+38 0412 42@82@12, 42@80@76
E@mail: school10zt@bigmir.net

Директор: Величко Олександр Юлійович.
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ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 10
Address: 37 Kyiv Shose, Zhytomyr, 10007, Ukraine
Tel.:+38 0412 42@82@12, 42@80@76
E@mail: school10zt@bigmir.net

Director: Oleksandr Yuliyovych Velychko.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 12 З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІМЕНІ С.І. КОВАЛЬЧУКА М. ЖИТОМИРА
Адреса: Старий Бульвар, 4, м. Житомир, 10014, Україна
Тел. :+38 0412 47@39@60, 47@39@28
E@mail: school_zt_12@ukr.net 

Директор: Голяченко Олександр Леонідович.

ZHYTOMYR SPECIALIZED SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 12 WITH PROFOUND
LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES NAMED AFTER S.I. KOVALCHUK
Address: 4 Staryi Bulvar, Zhytomyr, 10014, Ukraine
Tel: +38 0412 47@39@60, 47@39@28
E@mail: school_zt_12@ukr.net 

Director: Oleksandr Leonidovych Goliachenko.

ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 17
Адреса: вул. Київська 49, м. Житомир, 10030, Україна 
Тел.: +38 0412 47@38@73
E@mail: zh_zosh17@ukr.net

Директор: Сервачук Марія Вікторівна.

ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 17
Address: 49 Kyivska St., Zhytomyr, 10030, Ukraine
Tel.: +38 0412 47@38@73
E@mail: zh_zosh17@ukr.net 

Director: Mariia Viktorivna Servachuk.

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 21 М. ЖИТОМИРА
Адреса: вул. 1 Травня, 6а, м. Житомир, 10008, Україна
Тел.: +38 0412 47@03@44, 47@06@55 
E@mail: zhschool21@urk.net 

Директор: Ремінець Світлана Олександрівна.

ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 21
Address: 6a, 1 Travnia St., Zhytomyr, 10008, Ukraine
Tel.: +38 0412 47@03@44, 47@06@55
E@mail: zhschool21@urk.net 

Director: Svitlana Oleksandrivna Reminets.

ЛІЦЕЙ № 25 М. ЖИТОМИРА
Адреса: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +38 0412 22@72@96, 22@72@97
E@mail: lyceum_25@ukr.net

Директор : Позняков Павло Миколайович.

ZHYTOMYR LYCEUM № 25 
Address: 18 Mala Berdychivska St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Tel.: +38 0412 22@72@96, 22@72@97
E@mail: lyceum_25@ukr.net

Director: Pavlo Mykolaiovych Pozniakov.

ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
Адреса : вул. Івана Мазепи, 18, м. Житомир, 10002, Україна
Тел.: +38 0412 22@64@08, 43@14@19
E@mail: zt.kolegium@gmail.com

Директор: Полівода Надія Григорівна.

ZHYTOMYR CITY COLLEGIUM 
Address: 18 Ivan Mazepa St., Zhytomyr, 10002, Ukraine
Tel.: +38 0412 22@64@08, 43@14@19
E@mail: zt.kolegium@gmail.com

Director: Nadiia Hryhorivna Polivoda.
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ № 5 М. ЖИТОМИРА
Адреса: вул. Покровська , 143, м. Житомир, 10031, Україна
Тел.: +38 0412 25@43@31
E@mail: zhytomirpiznaiko@ukr.net

Завідувач: Гришко Тетяна Дмитрівна.

ZHYTOMYR CHILD DEVELOPMENT CENTRE № 5
Address: 129@а Pokrovska St., Zhytomyr, 10031, Ukraine
Tel.: +38 0412 25@43@31
E@mail: zhytomirpiznaiko@ukr.net

Head: Tetiana Dmytrivna Gryshko.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6
Адреса: вул. Старочуднівська, 4, м. Житомир,10005, Україна
Тел.: +38 0412 24@19@57
E@mail: zdnz6@ukr.net

Завідувач: Казмерчук Тетяна Миколаївна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 6
Address: 4 Starochudnivska St., Zhytomyr, 10005, Ukraine
Tel.: +38 0412 24@19@57
E@mail: zdnz6@ukr.net

Head: Tetyana Mykolayivna Kazmerchuk.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №21
Адреса: вул. Л. Українки, 23, м. Житомир, 10001, Україна
Тел.: +38 0412 42@49@63
E@mail: zhdnz21@ukr.net

Завідувач: Томашевська Катерина Олександрівна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 21
Address: 23 L. Ukrainka St., Zhytomyr, 10001, Ukraine
Tel.: +38 0412 42@49@63
E@mail: zhdnz21@ukr.net

Head: Kateryna Oleksandrivna Tomashevska.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 42
Адреса: вул. Гагаріна, 38@а, м. Житомир, 10002, Україна
Тел.: +38 0412 34@25@20
E@mail: dnz42zt@gmail.com

Завідувач: Єфремова Людмила Леонідівна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 42
Address: 38 Gagarin St., Zhytomyr, 10002, Ukraine
Tel.: +38 0412 34@25@20 
E@mail: dnz42zt@gmail.com

Head: Lyudmila Leonidovna Efremova.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 43
Адреса: вул. Добровольчих батальонів, 12@а, м. Житомир, 10012, Україна
Тел.: +38 0412 47@39@82
E@mail: dnz_43@ukr.net

Завідувач: Бобер Валентина Михайлівна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 43
Address: 12@a Dobrovolchyh batalioniv St., Zhytomyr, 10012, Ukraine
Tel.: +38 0412 47@39@82
E@mail: dnz_43@ukr.net

Head: Bober Valentyna Mykhailivna.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 46
Адреса: пр. Шкільний, 3@а, м. Житомир, 10025, Україна
Тел.: +38 0412 33@19@12
E@mail: dnz46zt@ukr.net

Завідувач: Іванова Тетяна Богданівна.
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ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 46
Address: 3@a Shkilnyi Lane, Zhytomyr, 10025, Ukraine 
Tel.: +38 0412 33@19@12
E@mail: dnz46zt@ukr.net

Head: Tetyana Bogdanovna Ivanova.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 49
Адреса: вул. Львівська, 4, м. Житомир, 10014, Україна 
Тел.: +38 0412 47@08@73
E@mail: zdnz49@gmail.com

Завідувач: Юрченко Лариса Василівна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 49
Address:4 Lvivska St., Zhytomyr, 10014, Ukraine
Tel.: +38 0412 47@08@73
E@mail: zdnz49@gmail.com

Head: Larysa Vasylivna Yurchenko.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ № 53 “АБВГДЕЙКА”
Адреса: бульвар Польський, 7, м. Житомир, 10020, Україна
Тел.: +38 0412 25@38@07
E@mail: abvgdeika53@ukr.net

Завідувач: Тищук Людмила Іванівна.

ZHYTOMYR CHILD DEVELOPMENT CENTRE № 53 “ABVGEDEIKA”
Address: 7 Polskyi Blvd, Zhytomyr, 10020, Ukraine
Tel.: +38 0412 25@38@07
E@mail: abvgdeika53@ukr.net

Head: Liudmyla Ivanivna Tyshchuk.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 70
Адреса: вул. І. Мазепи, 1@а, м. Житомир, 10002, Україна
Тел.: +38 0412 43@13@10
E@mail: zh_dnz_70@i.ua

Завідувач: Нікон Тетяна Євгенівна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 70
Address: 1@а Ivan Mazepa St., Zhytomyr, 10002, Ukraine
Tel.: +38 0412 43@13@10
E@mail: zh_dnz_70@i.ua

Head: Tetiana Yevhenivna Nikon.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 71
Адреса: вул. Клосовського, 8, м. Житомир, 10000, Україна
Тел.: +38 0412 25@22@73
E@mail: zdn3@71@ukr.net

Завідувач: Корень Галина Олексіївна.

ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 71
Address:8 Klosovsky St., Zhytomyr, 10000, Ukraine 
Tel.: +38 0412 47@08@73
E@mail: zdn3@71@ukr.net

Head: Galina Alekseevna Koren.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Адреса: пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, Україна
Тел.: +38 061 224@65@33, 0612 39@02@60
Факс: +38 0612 39@01@69
E@mail: obioon@zp.ukrtel.net

Т.в.о. директора департаменту: Захарчук Віктор Миколайович.
Управління освіти виконує роль інтегруючої управлінсько#дослідницької структури. Забезпечує координацію інноваційних

процесів у межах єдиного регіонального освітнього простору, моделювання та проектування напрямів його розвитку. Інтегрованою
метою діяльності є переорієнтація регіональної системи освіти на задоволення потреб усіх споживачів освітніх послуг у межах
стратегії рівного доступу до якісної освіти.
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THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF ZAPORIZHZHIA REGIONAL STATE
ADMINISTRATION

Address: 164 Soborniy St., Zaporizhzhia, 69107, Ukraine
Tel.: +38 0612 36@02@52
Fax: +38 0612 39@01@69
E@mail: obioon@zp.ukrtel.net

The manager of the department: Viktor Zakharchuk.
The department of education perfprms the role of integrated managementand research structure. Coordinates innovation processes

withina single regional educationall space, modeling and design trends of its development. Integrationis a reorientation of the regional edu#
cational system to meet the needs of all consumers of educational services within the strategy of egual access to the guality education.

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НОВОЗАПОРІЗЬКА ШКОЛА
ДОЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Першотравнева, 50, с. Нове Запоріжжя, Запорізький район, Запорізька область, 70422, Україна
Тел.: +38 061 223@28@93
Е@mail: newzpschool@gmail.com
Http://nz@school.zp.ua/

Директор: Кузьміна Ірина Василівна.
Новозапорізька школа є одним із опорних закладів Долинської ОТГ, де створене сучасне  освітнє середовище, яке забезпечує

необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, розвитку їх творчих здібностей. 
Педагогічний колектив закладу – професійно компетентна команда, діяльність якої спрямована на досягнення успіху.

SUPERVISORY INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION NOVOZAPORIZHZHIA
SCHOOL OF DOLYNSKE RURAL COUNCIL OF ZAPORIZHZHIA REGION
Address: 50 Pershotravneva St., Nove Zaporizhzhia, Zaporizhzhia district, Zaporizhzhia region, 70422, Ukraine
Tel.: +38 061 223@28@93
Е@mail: newzpschool@gmail.com
Http://nz@school.zp.ua/

ЕНЕРГОДАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ “ГАРМОНІЯ” ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Українська мова, 25@А, м. Енергодар, Запорізька область, 71504, Україна 
Тел.: +38 06139 3@13@61
E@mail: ebggarmony@gmail.com
Https://garmoniya1029.wixsite.com/ebggarmoniya

Директор: Макаревич Валентина Миколаївна.
У гімназії запроваджено міжнародне співробітництво, реалізовується музейна педагогіка, особистісно#діяльнісний підхід до

організації освітнього процесу. Педагогічний колектив є учасником дослідно#експериментальної роботи всеукраїнського рівня:
“Дидактико#методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти”, “Система
підготовки фахівців соціальної сфери до національно#патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства”.

ENERHODAR MULTIPROFILED GYMNASIUM “HARMONIYA”
Address: 25@A Ukrainska St., Enerhodar, Zaporizhzhia region, 71504, Ukraine
Тel.: +38 06139 3@13@61
E@mail: ebggarmony@gmail.com
Https://garmoniya1029.wixsite.com/ebggarmoniya

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса : вул. Лісова, 21, м.Енергодар, Запорізька область, 71502, Україна
Тел.: +38 06139 4@01@07
E@mail: newlicey2@gmail.com
Http://enlicey.org.ua/

Директор: Мятович Ірина Володимирівна.
Енергодарський багатопрофільний ліцей – сучасний заклад загальної середньої освіти II – III ступенів, що надає  якісну  освіту

відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави з орієнтацією  на продовження навчання на вищих
рівнях.

Місія ліцею: кожному ліцеїсту – гідні умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку
особистості, її успішної реалізації.

ENERHODAR MULTIPROFILED LYCEUM OF ZAPORIZHZHIA REGION
Address: 21 Lisova St., Enerhodar, Zaporizhzhia region, 71502, Ukraine 
Tel.: +38 06139 4@01@07
E@mail:newlicey2@gmail.com
Http://enlicey.org.ua/
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕГІУМ “ЛІДЕР” ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: вул. Цвітна, 5, м. Гуляйполе, Запорізька область, 70200, Україна
Тел.: +38 06145 4@16@61
Е@mail: colegium_lider@ukr.net 
Http://lider.at.ua/ 

Директор: Лопатіна Людмила Валентинівна.
Гуляйпільський колегіум “Лідер” вбачає одними із головних завдань формування здоров’язбережувального освітнього простору

шляхом впровадження інноваційних технологій. 
У закладі педагогами#тренерами успішно впроваджуються різноманітні програми та проєкти здоров’язбережувального

напрямку: “Маршрут Безпеки”, “Профілактики ВІЛ/СНІД на робочому місці у навчальних закладах”, “Енергоефективна експлуатація
муніципальних будівель”, “Вчимося жити разом”, “BEPROFI: платформа кар’єрного орієнтування молоді”, “Кроки до порозуміння”,
“Спорт заради розвитку”. Створені умови для занять, дітей з особливими освітніми потребами.

HULIAIPOLE COLLEGIUM “LIDER” OF HULIAIPOLE CITY COUNCIL
Address: 5 Tsvitna St., Hulaipole, Zaporizhzhia region, 70200, Ukraine
Tel.: +38 06145 4@16@61
Е@mail: colegium_lider@ukr.net 
Http://lider.at.ua/ 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “ІНКЛЮЗИВНО�РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР” ТОКМАЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
Адреса: вул. Шкільна, 34, м. Молочанськ, Токмацький район, Запорізька область, 71716, Україна
Teл.: +38 098 051@44@71
E@mail: ku.irc.trr@gmail.com

Директор: Хайдарова Оксана Сергіївна.
Інклюзивно#ресурсний центр Токмацького району при наданні психолого#педагогічних і корекційно#розвиткових послуг дітям 

з особливими освітніми потребами застосовує індивідуальний підхід відповідно рівня розвитку дитини. У своїй роботі спеціалісти
центру використовують методи, форми і принципи роботи, які забезпечують науковість, диференційованість, мобільність,
оперативність, доступність, корекційну спрямованість, індивідуальність, систематичність, наочність.

INCLUSIVE RESOURCE CENTER OF TOKMAK REGIONAL COUNCIL
Address: 34 Shkilna Str., Molochansk, Zaporizhzhia region, 71716, Ukraine
Tel.: +38 098 051@44@71
E@mail: ku.irc.trr@gmail.com

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) “СВІТЛЯЧОК” № 3 УПРАВЛІННЯ
ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: вул. Молодіжна, буд. 21, м. Енергодар, Запорізька область, 71500, Україна
Тел.: +38 06139 3@13@29; 050 322@45@18
Е@mail: dnz3.svetlychok@gmail.com 
http://svitlychok.wix.com/svetlychok 

Директор: Панченко Алла Вікторівна.
ДНЗ №3 – це заклад загального типу розвитку, художньо#естетичного та оздоровчо#профілактичного напрямків роботи. Тут

працюють майстри своєї справи, які забезпечують діяльнісний підхід до особистого розвитку дошкільників в рамках реалізації БКДО,
через впровадження інформаційно#комунікаційних технологій,інтегрованого підходу, психолого#педагогічного проектування 
в роботі з дітьми з метою формування їх життєвих компетентностей  та надання якісної освіти.

ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN)
“SVITLYACHOK” № 3 
Address: 21 Molodigna St. Enerhodar, Zaporizhzhia region, 71500, Ukraine 
Теl.: +38 06139 3@13@29; 050@322@45@18
Е@mail: dnz3.svetlychok@gmail.com
Http://svitlychok.wix.com/svetlychok 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ
“ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК” № 5 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Молодіжна, 35, м. Енергодар, Запорізька область, 71503, Україна
Тел.: +38 06139 3@21@91
E@mail: dnz5zolotoykluchik@gmail.com
Http://dnz5en.klasna.com/

Завідувач: Макеєва Ніна Степанівна.
Дата заснування закладу – 26 березня 1980 року. В структурі закладу: груп  раннього віку – 1; груп дошкільного віку – 9, з них 

2 – спеціального призначення для дітей з затримкою психічного розвитку, 2 – спеціального призначення для дітей з загальним
недорозвиненням мови, 6 – санаторного призначення. Функціонують медичний блок, методичний, психологічний, логопедичний
кабінети, музична та  спортивна зали. Основні напрямки діяльності педагогічного колективу: соціально#емоційний розвиток
особистості дитини в умовах ДНЗ, збереження та укріплення здоров’я дітей.
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ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) OF
COMPENSATORY TYPE “ZOLOTYY KLІUCHYK” № 5 OF ZAPORIZHZHIA REGION
Address: 35 Molodizhna St., Energodar, Zaporizhzhia region, 71503, Ukraine
Tel.: +38 06139 3@21@91 
E@mail: dnz5zolotoykluchik@gmail.com
Http://dnz5en.klasna.com/

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ
“РОМАШКА” № 10 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: вул. Курчатова, 30, м. Енергодар, Запорізька область, 71504, Україна
Тел.: +38 06139 6@07@23
Е@mail: dnz10en@gmail.com
Http://enerhodar@dnz10.edukit.zp.ua/ 

Директор:  Чергик Людмила Анатоліївна
В ДНЗ №10 м. Енергодар створюються умови для використання інноваційних освітніх технологій та розвитку творчої особистості,

прояву індивідуального підходу до дитини відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Вирішуються питання з
використанням сучасних підходів до фізичної реабілітації дітей з порушеннями опорно#рухового апарату в умовах інклюзивного
простору ДНЗ.

ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) OF
COMPENSATORY TYPE “ROMASHKA”№ 10 
Address: 30 Kurchatov St., Enerhodar, Zaporizhzhia region, 71504, Ukraine
Теl.: +38 06139 6@07@23
Е@mail: dnz10en@gmail.com
Http://enerhodar@dnz10.edukit.zp.ua/

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
“ДЖЕРЕЛЬЦЕ” № 15 ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Воїнів@Інтернаціоналістів 16, м. Енергодар, 71500, Україна
Тел.: +38 06139 5@20@60
E@mail: dnz15energodar@gmail.com
Http://dzhereltse.zp.ua/

Директор: Невмивака Ірина Костянтинівна.
Дошкільний навчальний заклад “Джерельце” № 15 м. Енергодар забезпечує повноцінний розвиток особистості дитини в умовах

керованого освітнього процесу. Структуру ДНЗ складають 10 груп загальнорозвиваючого типу для дітей від 1.5 до 6 років.
Пріоритетними напрямками розвитку ДНЗ визначено: створення інформаційно#освітнього середовища; реалізація діяльнісного

підходу в освітньому процесі шляхом використання інноваційних технологій .

ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) OF
COMBINED TYPE “DZHERELTSE” № 15 OF ZAPORIZHZHIA REGION
Address: 16 Voiniv@internatsionalistiv St., Enerhodar, Zaporizhzhia region, 71500, Ukraine
Теl.: +38 06139 5@20@60 
E@mail: dnz15energodar@gmail.com
Http://dzhereltse.zp.ua/

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 22
“ІВУШКА” ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Софіївська, 220 б, м. Запоріжжя, 69021, Україна
Тел.: +38 061 701@26@08
Е@mail: dnzv22zp@gmail.com

Директор: Попович Олена Володимирівна.
Виховна взаємодія всіх учасників освітнього процесу із формування мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на

здоровий спосіб життя є потребою часу. 
Тому діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на досягнення показників успішного розвитку дітей щодо

усвідомлення особистої причетності до майбутнього суспільства, інтеграція інноваційних освітніх методик і технологій
здоров’язбережувального і здоров’яформувального спрямування в цілісний освітній процес для досягнення соціального
благополуччя.

Педагогічний колектив надав пріоритети педагогіці партнерства, яка передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми
та батьками на засадах взаємної довіри та поваги. Досягнення балансу прав, обов’язків та відповідальності у трикутнику “дитина#
педагог#батьки”.

ZAPORIZHZHIA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN)
OF COMBINED TYPE № 22 “IVUSHKA”
Address: 220 b Sofiivska St., Zaporizhzhia, 69021, Ukraine
Tel.: +38 061 701@26@08
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ” ТОКМАЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Центральна, буд. 27, м. Токмак, Запорізька область, 71701, Україна
Тел.: +38 06178 2@77@82
E@mail: rmk.trvo@i.ua

Директор: Фокша Світлана Євгеніївна.
Комунальна установа є науково#методичним центром професійного розвитку педагогічних працівників та компонентом системи

післядипломної педагогічної освіти Запорізького краю. Одним із пріоритетів роботи установи, є визнання інноваційного розвитку в
системі післядипломної освіти. Створене інноваційне науково#методичне середовище забезпечує розвиток індивідуальної освітньої
траєкторії педагогічних працівників району. 

DISTRICT METHODOLOGICAL OFFICE OF TOKMAK DISTRICT COUNCIL OF ZAPORIZHZHIA
REGION 
Address: 27 Tsentralna St., Tokmak, Zaporizhzhia region, 71701, Ukraine
Tel.: +38 06178 2@77@82
E@mail: rmk.trvo@i.ua

ОСВІТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

ІВАНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ “ВЕСЕЛКА”
Адреса: вул. Поліська, 10, смт Іванків, Іванківський район, Київська область, 07201, Україна
Тел.: +38 04591 5@17@86
E@mail: crd_veselka@ukr.net 
Http://veselka.org.ua 

Директор: Алексєєва Тетяна Олександрівна.

IVANKIV СHILD DEVELOPMENT CENTER “VESELKA”
Address: 10 Poliska St., Ivankiv, Kyiv region, 07201, Ukraine
Тel.: +38 04591 5@17@86
E@mail: crd_veselka@ukr.net 
Http://veselka.org.ua 

БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПЕРША БІЛОЦЕРКІВСЬКА
ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА I СТУПЕНЯ” КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 54, м. Біла Церква, Київська область, 09107, Україна
Тел./факс: +38 04563 5@19@77 
E@mail: 1gimnasi@bts@ukr.net 
Http://www.gim1bc.kiev.ua/

Директор: Смуток Борис Михайлович.

BILA TSERKVA EDUCATIONAL UPBRINGING COMPLEX “FIRST BILA TSERKVA GYMNASIUM –
SCHOOL OF I DEGREE” OF KYIV REGION
Address: 54 Yaroslava Mudroho St., Bila Tserkva, Kyiv region, 09107, Ukraine
Tel.: +38 04563 5@19@77
E@mail: 1gimnasi@bts@ukr.net 
Http://www.gim1bc.kiev.ua/

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Адреса: вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, 93411, Україна
Тел./факс: +38 06452 5@48@73
E@mail: osvita.loda@ukr.net
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Учасники виставки/Participants of the exhibition:

1. Міський методичний кабінет Рубіжанської міської ради Луганської області
City Methodological Office of Rubizhne City Council of Luhansk Region

2. Районний методичний кабінет відділу освіти Марківської районної державної адміністрації
District Methodological Office of Department of Education of Markivka District State Administration

3. Комунальна установа “Попаснянський районний методичний центр”
Popasna District Methodological Office

4. Луганський обласний центр дитячо�юнацького туризму і краєзнавства
Luhansk Regional Center of Children and Youth Tourism and Local Lore

5. Комунальний заклад “Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково�технічної творчості учнівської молоді”
Extracurricular School Lysychansk Center of Students’ Scientific and Technical Creativity

6. Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради Луганської області 
Lysychansk Multiprofile Gymnasium of Luhansk Region

7. Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 7 Лисичанської міської ради Луганської області” 
Lysychansk Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 7 of Luhansk Region

8. Комунальний заклад “Лисичанська спеціалізована школа І�ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області”
Lysychansk Specialized School of І�ІІІ degrees № 8 of Luhansk Region

9. Комунальний заклад “Лисичанська загальноосвітня школа І�ІІ ступенів № 29 Лисичанської міської ради Луганської області”
Lysychansk Comprehensive School of І�ІІ degrees № 29 of Luhansk Region

10. Комунальний заклад “Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 1 “Шпачок”
Lysychansk Preschool Educational Establishment № 1 “Shpachok”

11. Комунальний заклад “Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 7 “Іскорка” Лисичанської міської
ради Луганської області”
Lysychansk Preschool Educational Establishment № 7 “Iskorka” of Luhansk Region

12. Рубіжанська загальноосвітня школа І�ІІ ступенів № 1 Рубіжанської міської ради Луганської області
Rubizhne Comprehensive School of І�ІІ degrees № 1 of Luhansk Region

13. Рубіжанська спеціалізована школа І�ІІІ ступенів № 7 Рубіжанської міської ради Луганської області
Rubizhne Specialized School of І�ІІІ degrees № 7 of Luhansk Region

14. Рубіжанська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 8 Рубіжанської міської ради Луганської області
Rubizhne Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 8 of Luhansk Region

15. Рубіжанська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 9 Рубіжанської міської ради Луганської області
Rubizhne Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 9 of Luhansk Region

16. Рубіжанська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 10 Рубіжанської міської ради Луганської області
Rubizhne Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 10 of Luhansk Region

17. Комунальна установа “Рубіжанський міський Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді” 
Rubizhne City Center of Students’ Tourism, Regional Ethnography, Sport and Excursions of Luhansk Region

18. Комунальна організація (установа, заклад) Комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Рубіжанської міської ради
Rubizhne Complex of After�School Work with Children and Youth

19. Комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 1 “Берізка” управління освіти Рубіжанської міської ради
Луганської області
Rubizhne Preschool Educational Establishment (nursery�kindergarten) № 1 “Berizka” of Luhansk Region

20. Комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 6 “Яблучко” управління освіти Рубіжанської міської
ради Луганської області
Rubizhne Preschool Educational Establishment (nursery�kindergarten) № 6 “Yabluchko” of Luhansk Region

21. Сєвєродонецький міський Центр еколого�натуралістичної творчості учнівської молоді відділу освіти Сєвєродонецької
міської ради Луганської області  
Sievierodonetsk Center of Students Ecological�naturalistic Creative Work of Luhansk Region

22. Комунальний заклад позашкільної освіти Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді відділу освіти
Сєвєродонецької міської ради Луганської області
Sievierodonetsk After�School Educational Center of Students Tourism, Regional Ethnography and Excursions of Luhansk Region

23. Сєвєродонецька гуманітарно�естетична гімназія Сєвєродонецької міської ради Луганської області
Sievierodonetsk Humanitarian and Aesthetic Gymnasium of Luhansk region

24. Сєвєродонецька загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області
Sievierodonetsk Secondary Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 14 of Luhansk Region

25. Середня загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області
Sievierodonetsk Secondary Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 18 of Luhansk Region

26. Біловодський опорний заклад загальної середньої освіти Луганської області
Bilovodsk Supporting Establishment of Secondary Comprehensive Education of Luhansk Region

27. Білокуракинська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 1 Білокуракинської селищної ради Луганської області
Bilokurakine Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 1 of Luhansk region

28. Кремінська школа�гімназія Кремінської районної ради Луганської області
Kreminna School�Gymnasium of Luhansk Region

29. Кремінська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 1 Кремінської районної ради Луганської області 
Kreminna Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 1 of Luhansk Region

30. Кремінська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 2 Кремінської районної ради Луганської області
Kreminna Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 2 of Luhansk Region
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31. Навчально�виховний комплекс “Кремінський заклад загальної середньої освіти І�ІІІ ступенів     №  3 – заклад дошкільної
освіти” Кремінської районної ради Луганської області
Kreminna General Secondary Educational Establishment of І�ІІІ degrees № 3 – Preschool Educational Establishment of Luhansk Region

32. Кремінська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 4 Кремінської районної ради Луганської області
Kreminna Comprehensive School of І�ІІІ degrees № 4 of Luhansk Region

33. Комунальний заклад “Красноріченський заклад загальної середньої освіти І�ІІІ ступенів” Красноріченської селищної
ради Кремінського району Луганської області
Krasnorichensk General Secondary Educational Establishment of І�ІIІ degrees of Luhansk Region

34. Навчально�виховний комплекс “Новокраснянська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів�дошкільний навчальний заклад”
Кремінської районної ради Луганської області
Educational Complex “Novokrasnianka Comprehensive School of І�ІIІ degrees – Preschool Educational Establishment” of
Kreminna District Council of Luhansk Region

35. Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад № 1 “Ластівка” Кремінської міської ради Луганської області
Kreminna Preschool Educational Establishment № 1 “Lastivka” of Luhansk region

36. Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад № 4 “Малятко” Кремінської міської ради Луганської області
Kreminna Preschool Educational Establishment № 4 “Maliatko” of Luhansk region

37. Опорний заклад загальної середньої освіти Марківська гімназія Марківської районної ради Луганської області
Markivka Gymnasium of Luhansk Region

38. Бондарівська гімназія Марківської районної державної адміністрації Луганської області
Bondarivka Gymnasium of Luhansk Region 

39. Марківська загальноосвітня школа І�ІІ ступенів № 1 Марківської районної державної адміністрації Луганської області
Markivka Comprehensive School of І�ІІ degrees № 1 of Luhansk Region

40. Ліснополянська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області 
Lisna Polyana General Secondary School of І�ІІІ degrees of Luhansk Region

41. Сичанська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області
Sychanske General Secondary School of І�ІІІ degrees of Luhansk Region 

42. Міловська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Міловської районної ради Луганської області
Milove Comprehensive School of І�ІІІ degrees of Luhansk Region

43. Новопсковський газопроводський заклад загальної середньої освіти І�ІІІ ступенів Новопсковської селищної ради
Луганської області
Novopskov Hazoprovodskyi General Secondary Establishment of І�ІІI degrees of Luhansk Region

44. Осинівська № 2 філія Опорного закладу освіти “Новопсковський заклад загальної середньої освіти І�ІІІ ступенів
Новопсковської селищної ради”
Osynove branch № 2 “Novopskov General Secondary Establishment of І�ІІI degrees” of Luhansk Region

45. Опорний навчальний заклад “Золотівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради
Луганської області”
Zolote Comprehensive School of І�ІІI degrees № 5 of Luhansk Region

46. Опорний навчальний заклад “Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області”
Hirske Multiprofile Gymnasium of Popasna District Council of Luhansk Region

47. Попаснянська загальноосвітня школа I�III ступенів № 21 Попаснянської районної ради Луганської області
Popasna Comprehensive School of І�ІІI degrees № 21 of Luhansk Region

48. Комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 3 Попаснянської районної ради Луганської області”
Popasna Preschool Educational Establishment (nursery�kindergarten)№ 3  of Luhansk Region

49. Комунальний заклад “Навчально�виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня �гімназія”
Educational Complex Svatove Comprehensive School of І degree – Gymnasium of Luhansk Region

50. Сватівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 6 Сватівської районної ради Луганської області
Svatove Comprehensive School of І�ІІI degrees № 6 of Luhansk Region

51. Сватівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної ради Луганської області
Svatove Comprehensive School of І�ІІI degrees № 8 of Luhansk Region

52. Куземівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області
Kuzemivka Comprehensive School of І�ІІI degrees of Luhansk Region

53. Навчально�виховний комплекс “Свистунівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Сватівської районної ради Луганської області”
Educational Complex “Svystunivka Comprehensive School of І�ІІI degrees – Preschool Educational Establishment of Svatove
District Council of Luhansk Region”

54. Старобільська гімназія Старобільської районної ради Луганської області
Starobilsk Gymnasium of Luhansk Region

55. Бутівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області 
Butove Comprehensive School of І�ІІI degrees of Luhansk Region 

56. Опорний заклад загальної середньої освіти І�ІІІ ступенів “Чмирівський ліцей” Чмирівської сільської ради
Старобільського району Луганської області 
General Secondary School of І�ІІІ degrees “Chmyrivka Lyceum” of Luhansk Region 

57. Опорний навчальний заклад “Половинкинська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Старобільської районної ради
Луганської області”
Polovynkyne Comprehensive School of І�ІІІ degrees of Luhansk Region

58. Опорний заклад освіти “Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області”
Troitsk Lyceum of Luhansk Region
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59. Лантратівський ліцей Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області 
Lantrativka Lyceum of Luhansk Region

60. Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області
Troitsk Lyceum of Luhansk Region

61. Покровська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Троїцької районної ради Луганської області
Pokrovka General Secondary School of І�ІІІ degrees of Luhansk Region

62. Тимонівська загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів Троїцької районної ради Луганської області
Tymonove Comprehensive School of І�ІІІ degrees of Luhansk Region

ОСВІТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МІШКОВО�ПОГОРІЛІВСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Миру, 38, с. Мішково@Погорілове, Миколаївский район, Миколаївська область, 57214, Україна
Тел./факс: + 38 0512 68@64@49
E@mail: viddil.okms.m.pogorelovo@gmail.com

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Мішково#Погорілівської ОТГ: Юрченко Марина Генріхівна. 
Виконуючи роль управлінсько#дослідницької структури, відділ освіти, культури, молоді та спорту Мішково#Погорілівської об’єднаної

територіальної громади цілеспрямовано працює за напрямками по укріпленню здоров’я дітей, національно#патріотичного виховання,
формування основ безпеки життєдіяльності. Забезпечує координацію інноваційних процесів у межах єдиного територіального
освітнього простору, моделювання та проектуванні напрямів його розвитку. Інтегрованою метою діяльності є переорієнтація системи
освіти громади на задоволення потреб усіх споживачів освітніх послуг у межах стратегії рівного доступу до якісної освіти.

Головною метою є створення умов для формування здоров’язберігаючої компетентності у вихованців. Інноваційність ідеї полягає
у розробці виховної системи “Покоління здорових”, яка об’єднала заклади дошкільної та загальної середньої освіти Мішково#
Погорілівської об’єднаної територіальної громади.

DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH AND SPORTS OF THE MISHKOVO�
POGORILIVKA UNITED TERRITORIAL COMMUNITY OF MYKOLAIV DISTRICT
Address: 38 Myru St., Mishkovo@Pohorilove, Mykolaiv district, Mykolaiv region, 57214, Ukraine
Tel./fax: + 38 0512 68@64@49
E@mail: viddil.okms.m.pogorelovo@gmail.com

Head of the Department: Maryna Yurchenko.

МІШКОВО�ПОГОРІЛІВСЬКА ОПОРНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ
ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Валі Котика, 23, с. Мішково@Погорілове, Вітовський район, Миколаївська область, 57214, Україна
Тел./факс: + 38 0512 60@99@91
E@mail: mpogorilivska@gmail.com
Http://mpogorilivska.wixsite.com/mpogorilivska

Директор: Горик Світлана Михайлівна, “Заслужений учитель України”.
Провідним завданням Мішково#Погорілівської опорної загальноосвітньої школи І#ІІІ ступенів є забезпечення якості освітніх

послуг через реалізацію системного підходу до організації методичної роботи, впровадження інноваційних форм роботи
педагогічних працівників, реалізації ефективних технологій навчання, неперервного фахового вдосконалення, розвитку творчого
потенціалу та педагогічної ініціативи.

Пріоритетними напрямами методичної служби школи є створення умов для підвищення фахової майстерності, залучення
педагогічних працівників до вивчення й поширення перспективного педагогічного досвіду, впровадження в освітній процес
проектної діяльності та хмарних технологій. 

Педагогічний колектив школи працює у постійному пошуку, створюючи умови для формування єдиного інноваційного простору,
впровадження інформаційно#комунікаційних технологій навчання в освітній процес, моніторингу рівня навчальних досягнень учнів,
діагностики роботи педагогів з метою корекції та підвищення результативності освітнього процесу.

MISHKOVO�POHORILOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF I�III DEGREES
Address: 23 Valia Kotyk St., Mishkovo@Pohorilove, Vitovskyi district, Mykolaiv region, 57214, Ukraine
Tel./fax: +38 0512@60@99@91
E@mail: mpogorilivska@gmail.com
Http://mpogorilivska.wixsite.com/mpogorilivska 

Director: Horik Svitlana Myhailivna.

МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Центральна, 59, с. Миколаївське, Вітовський район, Миколаївська область, 54401, Україна
Тел./факс: + 38 0512 60@68@21
E@mail: schoolnik@ukr.net

Директор: Міносян Наталія Степанівна.
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Основною метою розвитку України є входження її до європейського простору з подальшою повною інтеграцією у Європейський
Союз. Все це є можливим лише за умови демократизації суспільства, зростання громадянської культури та орієнтації на європейську
шкалу цінностей з урахуванням ціннісних досягнень українського народу. Тобто необхідно змінити акценти у вихованні людини, в
освіті, перейти від традиційного навчання до інноваційного.

Питання поліпшення якості освіти неможливе без створення інноваційного простору. Особливістю роботи Миколаївської
загальноосвітньої школи І#ІІІ ступенів в нових умовах є вивчення, активне впровадження в практику роботи інноваційних
педагогічних технологій, що робить школу конкурентноспроможною на ринку освітніх послуг. Особливо гостро це відчули всі
учасники освітнього процесу під час дистанційного навчання.

Метою даної роботи є розкриття значення використання моделей інноваційного розвитку сучасної школи, аналіз методичного
супроводу розвитку інноваційного простору, поєднання компетентнісного підходу до навчання із інноваційними впливами в освіти.
Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій вимагає від сучасного вчителя мобілізації  творчого потенціалу 
з метою надання якісних освітніх послуг, підготовки конкурентноспроможного випускника школи. Використання інноваційних
технологій навчання відкриває для цього безліч можливостей.

MYKOLAIV SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES OF THE VITOVSKY DISTRICT COUNCIL OF
MYKOLAIV REGION
Address: 59 Centralna St., Mykolaivske, Vitovsky district, Mykolaiv region, 54401, Ukraine
Tel./fax: +38 0512 60@68@21
E@mail: schoolnik@ukr.net

Director: Minosian Nataliia.

ПЕРВОМАЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Ювілейна, 13, смт Первомайське, Вітовський район, Миколаївська область, 57232, Україна
Тел./факс: +38 050 201@63@25
E@mail: pervomayskask@gmail.com
Http://pervomschool.ucoz.ua/

Директор: Клапушинська Світлана Вікторівна.
Сучасним і безумовно актуальним пріоритетом розвитку Первомайської загальноосвітньої школи І#ІІІ ступенів Вітовської

районної ради Миколаївської області є створення інноваційного середовища, як умови забезпечення учнівської молоді реалізувати
право рівного доступу до якісної освіти.

Відкритий до змін педагогічний колектив, творчо працює, раціонально поєднуючи кращі традиційні педагогічні практики та
інформаційно#комунікаційні технології. Вчителі школи впроваджуют в практику нові ефективні форми та засоби навчання, через
варіативність форм та змісту розбудовують заклад загальної середньої освіти, формують конкурентноспроможну, свідому
особистість, відповідальну за власний вибір навчальної траєкторії, яка здатна до адаптації в соціумі. 

Первомайська загальноосвітня школа І#ІІІ ступенів бере участь у дослідно – експериментальній роботі за темою “Формування
позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій”, яку проводить Інститут соціальної та політичної психології Національної
академії педагогічних наук України. 

У 2017 р. заклад нагороджено дипломом НАПН України за творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів
науково#дослідної роботи в освітній процес та з нагоди 25 – річчя НАПН України.

PERVOMAISKE SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES
Address:13 Yuvileina St., Pervomaiske, Vitovskyi district, Mykolaiv region, 57232, Ukraine 
Tel./fax + 38 050 201@63@25
E@mail: pervomaiskask@gmail.com
Http://pervomschool.ucoz.ua

Director: Klapushynska Svitlana Victorivna.

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Центральна, 1, с. Галицинове, Вітовський район, Миколаївська область, 57286, Україна
Тел.: + 38 05126 53@20@66 
E@mail: viddilokms@gmail.com
Http://okms.gov.ua 

Керівник: Кравець Олена Леонідівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської сільської ради.
Головну мету і своє призначення відділ освіти, культури, молоді та спорту Галицинівської сільської ради вбачає у формуванні,

розвитку та задоволенні якісних освітніх потреб учнів через інноваційний простір.
Для цього створено потужну матеріально#технічну базу; якісне освітнє середовище для учнівської молоді та дорослих;

інклюзивне освітнє середовище для надання освітніх, психолого#педагогічних та корекційно#розвивальних занять. 
Освітяни Галицинівської територіальної громади використовують існуючі сучасні ресурси та їх вплив на розвиток здібностей

учнів, розкриваючи особливості організації діяльності педагогічних колективів щодо сучасних трендів у освіті в освітньому
середовищі. 

Педагогічні колективи громади спрямовують свою діяльність на створення у навчальному закладі середовища, де є нормою
демократична атмосфера: дитина  знаходяться у центрі уваги і між ними та фахівцями існує міцний взаємозв’язок, прагнення до
успіху, до творчості, позитивних соціальних взаємин учнів.
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DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH AND SPORTS OF HALYTSYNIVKA VILLAGE
COUNCIL
Address : 1 Tsentralna St., Galytsynovo, Vitovsky district, Mykolaiv region, 57286, Ukraine
Tel.: + 38 05126 53@20@66
E@mail: viddilokms@gmail.com
Http://okms.gov.ua

The head: Kravets’ Olena Leonidivna.

МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І�ІІІ РІВНІВ МИСТЕЦТВ І ПРИКЛАДНИХ
РЕМЕСЕЛ АВТОРСЬКИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ “АКАДЕМІЯ
ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ” МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Паркова, 36, м. Миколаїв, 54034, Україна
Тел.: +38 0512 40@75@53
E@mail: nss.artacademy@gmail.com
Http://artacademy.org.ua/

Миколаївська спеціалізована школа І#ІІІ рівнів мистецтв і прикладних ремесел інноваційний заклад освіти всеукраїнського рівня
“Академія дитячої творчості” авторська школа Ганни Матвєєвої з 2002 року систематично працює в експериментальному режимі. У
закладі двадцять п’ять років реалізується авторська концепція функціонування й розвитку, де здійснюється синтез освіти, науки й
мистецтва в усіх його різновидах шляхом гармонійного поєднання “загальноосвітнього” (освіта на рівні Державного стандарту) та
“художньо#естетичного” (предмети декоративно#прикладного й сценічних мистецтв, що викладаються за авторськими програмами)
компонентів. Концептуальна освітня ідея полягає в забезпеченні всебічного розвитку особистості учня, формуванні розвиненої
системи інтелектів, нарощуванні компетентнісного рівня кожної особистості, розвитку креативного й критичного мислення,
ціннісного ставлення до себе, інших людей, навколишнього світу.

Інтеграція освіти та мистецтва є основою інноваційного змісту навчального плану закладу. Унікальність визначають 16
додаткових предметів мистецького напряму, які є обов’язковими для вивчення. Предмети художньо#естетичного спрямування
активізують внутрішній духовний світ учнів, їхні почуття та думки. Це сприяє розвитку моральних ідеалів, естетичних смаків,
світоглядних переконань та формуванню соціально#ціннісних компетенцій. Уроки спрямовано на розвиток творчих, комунікативних
здібностей, психофізичного апарату, зняття внутрішніх затисків. Такі уроки сприяють формуванню всебічно розвиненої людини. За
допомогою вивчення творчих предметів учні більш ґрунтовно та різнобічно засвоюють навчальний матеріал із загальноосвітніх
предметів.

Уміння бачити взаємозв’язки всіх аспектів життя розвивається шляхом креативного підходу до навчання.
Одним із ефективних педагогічних рішень є інтегрування загальноосвітніх предметів і мистецьких дисциплін. Це не тільки

гармонійно поєднує уявлення учнів щодо навколишнього середовища, а й створює дієву платформу зближення мистецтва та
фундаментальних наук.

За результатами діяльності МСШ “Академія дитячої творчості” визнано Флагманом освіти України в 2009 р. Заклад освіти  є
почесним дипломантом міжнародних виставок з освіти – 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2018 – за вагомий внесок у модернізацію
національної системи освіти. Володар почесного звання “Лідер сучасної освіти” та Золотих медалей Міжнародної виставки “Сучасні
навчальні заклади” 2011 #2018 р.р.

У 2017 році уперше серед закладів загальної середньої освіти МСШ “Академія дитячої творчості” присвоєно звання “Лідер
інновацій в освіті”. 

Результатом діяльності є участь у конкурсних міжнародних програмах з обміну в освіті, міжнародних виставках, пленерах,
науково#практичних конференціях, всеукраїнських і Міжнародних фестивалях, участь у роботі Малої академії наук. 

Школа є засновником і організатором Міжнародного фестивалю дитячої творчості “Золотий лелека”, Міжнародної школи
“Академія педагогічної творчості”.

З 2014 року впроваджується інклюзивна форма навчання.
У 2012 році за підсумками експериментальної роботи на базі школи було створено Миколаївський муніципальний академічний

коледж, який здійснює навчання за освітньо#кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої
освіти за такими спеціальностями:

– “Декоративно#прикладне мистецтво”;
– “Акторське мистецтво”.
Науковий супровід діяльності закладу здійснюють:
• Інститут педагогіки НАПН України;
• ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України;
• ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” МОН України.

MYKOLAIV SPECIALIZED SCHOOL OF I�III STAGES OF ARTS AND CRAFTS EXPERIMENTAL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF ALL�UKRAINIAN LEVEL “THE ACADEMY OF CHILDREN’S
CREATIVITY” MYKOLAIV CITY COUNCIL IN MYKOLAIV REGION

Address: 36 Parkova St., Mykolaiv, 54034, Ukraine
Tel.: +38 0512 40@75@53
E@mail: nss.artacademy@gmail.com
Http://artacademy.org.ua/

Mykolaiv specialized school of I#III stages of Arts and Crafts authorial innovative   educational establishment of all#Ukrainian level “The
Academy of Children’s Creativity” authorial school of Anna Matveieva, has been working systematically since 2002 experimental mode.
Authorial concept off functions and developing has been implemented for 25 years where the synthesis of education, science and art in all
its varieties has been accomplished by means of a harmonic joint of components of general education (the education based on state stan#
dards) and  artistic#aesthetic (the subjects of applied arts and scenic arts) which are taught on authorial programmes. Conceptual educa#
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tional idea lies in all#around development of student’s personality, forming the advanced system of intellects focusing on emotional, mental
and social aspects, increase of competence level of each personality, development of creativity and critical thinking, axiological attitude to
other people and surrounding world. The integration of education and art is the basis of innovative content of curriculum of the institution.
Uniqueness is defined by 16 additional subjects of art profile which are mandatory to be studied. the subjects of artistic aesthetic profile acti#
vate the internal spiritual world of students, their feelings and thoughts which facilitate the development of moral ideas, aesthetic style, out#
look convictions and forming social axiological competences. 

According to results of functioning “The Academy of Children’s Creativity” is acknowledged the Flagship of the education in Ukraine in
2009. For the significant contribution to the modernization of the national system of education the school is the honourable award winner of
the international education exhibitions in 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2018. The owner of honorary title “The Leader of modern educa#
tion” and gold medals of the international exhibition “Modern educational establishments” from 2011 to 20119.

Furthermore, “The Academy of Children’s Creativity” is the first institution of secondary schools to have been awarded with the title of
“Leader of innovations in education”. 

The result of the implementation is participation in competitive international exchange programs in education, international exhibitions,
plein#airs, scientific#practical conferences, all#Ukrainian and international festivals, participation in the operation of Youth Academy of
Sciences.

The school is a founder and organizer of the International festival of children’s creativity “Golden Stork”, international school “The
Academy of pedagogic creativity”.

Inclusive form of education has been implemented since 2014.
In 2012, as a result of experimental work, Mykolaiv municipal academic college was established on the basis of the school. It actualizes

the education on the educational#qualified level of Junior Specialist on the basis of basic secondary education on the following specialties:
– “Decorative and applied arts”
– “Acting mastership”
Scientific accompaniment is carried out by:
• The Institute of pedagogics NAPS of Ukraine
• SHEE “The University of management of education” NAPS of Ukraine
• The Institute of the modernization of education content MES of Ukraine.

ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “ГІМНАЗІЯ № 7 – СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ” ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Ростовська, 4а, м. Одеса, 65069, Україна
Тел.: +38 048 751@00@49, 751@00@73
Факс: +38 048 751@00@49
E@mail: g7svmelnyk@ukr.net
Http://srvo.od.ua/school/gim7/ru/about/about/

Директор: Мельник Світлана Василівна, Заслужений працівник освіти України.
Гімназія №7 – авторська школа Світлани Мельник “Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення”,

експериментальний заклад всеукраїнського рівня з розробки та впровадження ефективної системи громадянсько#патріотичного
виховання суб’єктів громадянського суспільства України, інноваційних виховних технологій формування патріотизму, високих
моральних цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та із
застосування хмарних сервісів в освіті. Переможець Всеукраїнських конкурсів#захистів “Школа сприяння здоров’ю” та “Школа
майбутнього”; активний учасник освітніх проєктів спільно із закладами Польщі, Болгарії, Індії, Мексики; координатор міжнародного
проєкту Generation Global “Діалог молоді світу” в Україні. “Щоденник гімназиста” – переможець Всеукраїнського конкурсу “100
кращих товарів України”, “Одеська якість – 2006”. Нагороджена Золотими медалями Міжнародних виставок “Сучасні заклади освіти#
2018#2013”, дипломами І ступеня Міжнародних форумів “Інноватика в сучасній освіті – 2016#2013” та Міжнародної виставки “Сучасні
навчальні заклади – 2011”, Срібною медаллю виставки “Сучасна освіта України#2007”.

Дійсний член Всеукраїнських асоціацій “Школа майбутнього”, “Відроджені гімназії України”. Ініціатор створення Національної
мережі шкіл сприяння здоров’ю.

ODESA GYMNASIUM № 7 – SPECIALIZED SCHOOL WITH ADVANCED STUDY OF ENGLISH 
LANGUAGE OF ODESA REGION

Address: 4a Rostovska St., Odesa, 65069, Ukraine
Тel.: +38 048 751@00@49, 751@00@73
Fax: +38 0482 751@00@49
E@mail: g7svmelnyk@ukr.net
Http://srvo.od.ua/school/gim7/ru/about/about/

Director: Svitlana Melnyk, Honored Manager of Education of Ukraine.
Gymnasium № 7 – author’s School of intellectual development and civic establishment by Svitlana Melnyk – is the experimental innova#

tive educational institution of All Ukrainian level aimed at developing of patriotism, high moral values, social activity and civil responsibility,
positive motivation for healthy lifestyle.

Gymnasium № 7 is the participant of state and international programs and projects in the field of “cloud computing” technologies in 
education.

The initiator and organizer of scientific conferences and workshops, the winner of All Ukrainian contests of modern model of educational
institutions “School of Health Promotion”, “School of the Future”; an active educational joint projects participant with Poland, Bulgaria, United
Mexican States, the Republic of India; the coordinator of the international Generation Global project “Global Youth Dialogue” in Ukraine. “Diary
of a grammar schoolboy” – the winner of “The quality of goods – Odesa 2006”, the winner of the All Ukrainian competition “100 best goods
of Ukraine”. It was awarded the Gold Medals at the exhibitions “Modern Education in Ukraine” and “Modern Educational Establishments –
2018#2013”, awarded the Laureate Diploma and degree National Exhibition – presentation “Innovation in Modern Education 2007”.
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It is also the member of the association “School of the Future”, “Revived gymnasiums of Ukraine”. Gymnasium № 7 is one of the first to
join the European Network of Health Promoting Schools, the initiator of the National Network of Health Promoting Schools.

ОСВІТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

БАЛАКЛІЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ІМЕНІ О. А. ТРИЗНИ
БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Соборна, 95, м. Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, 67201, Україна 
Тел./факс: +38 05749 5@31@44
E@mail: balzosh1@ukr.net
Http://balakliya@school1.edu.kh.ua/

Балаклійська загальноосвітня школа І#ІІІ ступенів № 1 ім. О. А. Тризни – сучасний інноваційний заклад освіти, що спрямовує свою
діяльність на створення умов для розвитку конкурентоспроможної особистості, яка вільно орієнтується в цифровому просторі.

Педагогічний колектив стабільно забезпечує високі показники якості освіти, упроваджуючи інноваційний педагогічний
менеджмент, сучасні підходи до управління, ефективно поєднуючи традиційні та цифрові технології в освітньому процесі з метою
формування всебічно розвиненого випускника, громадянина й патріота Української держави.

BALAKLIA SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 1 NAMED AFTER O. A. TRYZNA OF
KHARKIV REGION
Address: 95 Soborna St., Balaklia, Balaklia district, Kharkiv region, 67201, Ukraine
Tel./fax: +38 05749 5@31@44
E@mail: balzosh1@ukr.net
Http://balakliya@school1.edu.kh.ua/

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ” БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Троїцька, 15, м. Богодухів, Харківська область, 62103, Україна
Тел.: +38 057 583@01@89
E@mail: bogod.cprpp@ukr.net
Http://osvita.bogodukhivrda.gov.ua/ 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції Нової української школи спрямовує свою
роботу на створення інноваційного освітнього середовища в районі.

Фахівці Центру, виконуючи функції супервізорів, коучів, дорадників реформи, супроводжують усі етапи навчання, професійної
діяльності та вдосконалення професійних компетентностей освітян. 

Створено та введено в дію модель методичної роботи щодо підготовки педагогічних працівників до інноваційної діяльності та
адаптації в динамічному професійному середовищі.

THE CENTRE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF BOHODUKHIV DISTRICT
COUNCIL OF KHARKIV REGION
Address: 15 Troitska St., Bohodukhiv, Kharkiv region, 62103, Ukraine
Tel.: +38 057 583@01@89
E@mail: bogod.cprpp@ukr.net
Http://osvita.bogodukhivrda.gov.ua/ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РУСЬКО�ЛОЗІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ” ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Матюшенка, 74@А, с. Руська Лозова, Дергачівський район, Харківська область, 62332, Україна
Тел./факс: +38 05763 4@62@66 
E@mail: school@lozova@ukr.net
Http://rusko@lozivska.school.org.ua/

Одним із пріоритетних напрямів роботи КЗ “Русько#Лозівський ліцей” у процесі покращення якості освіти є використання
інноваційних дистанційних технологій, що гарантують результативну знань учнів. 

Педагогічний колектив спрямовує свою роботу на провадження освітньої діяльності, використовуючи систему гнучкої
безперервної освіти, гнучкі графіки проведення занять у синхронному й асинхронному режимах.

Підвищення професійної компетентності педагогів закладу здійснюється шляхом участі в науково#практичних Інтернет#
конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах різного рівня, які проходять на онлайн#платформах освітнього проєкту “На Урок”,
“Всеосвіта”.

RUSKA�LOZOVA LYCEUM OF DERGACHI DISTRICT COUNCIL OF KHARKIV REGION
Address: 74@A Matushenko St., Ruska Lozova, Dergachi district, Kharkiv region, 62332, Ukraine
Tel./fax: +38 05763 4@62@66
E@mail: school@lozova@ukr.net
Http://rusko@lozivska.school.org.ua/
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ДВОРІЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Слобожанська, 14, смт Дворічна, 62702, Україна
Тел.: +38 05750 7@60@54
E@mail: dvor@licei@ukr.net
Http://dvorichna@school.dvorichna@vo.gov.ua/

Дворічанський ліцей – сучасний сільський заклад освіти, головна мета діяльності якого – сформувати конкурентоспроможну
особистість.

Пріоритетним напрямом роботи педагогічного колективу є створення умов для надання якісної освіти, упровадження
інноваційних технологій навчання: інтерактивних, STEM#технологій, e#learning, m#lеаrning, u#lеаrning.

Ефективність і результативність уроків природничо#математичного циклу досягається використанням сучасного обладнання,
цифрових лабораторій Еinstein™, програмного забезпечення, швидкісної мережі Інтернет.

DVORICHNA LYCEUM OF DVORICHNA DISTRICT OF KHARKIV REGION
Address: 14 Slobozhanska St., Dvorichna, 62702, Ukraine
Tel.: +38 05750 7@60@54
E@mail: dvor@licei@ukr.net
Http://dvorichna@school.dvorichna@vo.gov.ua/

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПЕРШОТРАВНЕВА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ
ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”
Адреса: вул. Шкільна, б. 4@Б, с. Першотравневе, Зміївський район, Харківська область, 63422, Україна
Тел.: +38 05747 63@180
E@mail: pt_gmn@i.ua
Http://zmpershotravneve@gymnasium.edu.kh.ua

Провідним напрямом діяльності педагогічного колективу закладу освіти є створення інноваційного освітнього середовища, яке
забезпечує необхідні умови, засоби та технології навчання учнів і набуття ними компетентностей для життя.

Результат роботи – підвищення мотивації та ефективності навчання учнів початкових класів Нової української школи засобами
гейміфікації.

PERSHOTRAVNEVE COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES OF ZMIIV
REGIONAL COUNCIL OF KHARKIV REGION
Address: 4@B Shkilna St., Pershotravneve, Zmiivskyi district, Kharkiv region, 63422, Ukraine
Tel.: + 38 05747 63@180 
E@mail: pt_gmn@i.ua
Http://zmpershotravneve@gymnasium.edu.kh.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА�САДОК) № 80
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул. Бучми, 44@В, м. Харків, 61129, Україна
Тел.: +38 057 725@15@45
Е@mail: dnz80@kharkivosvita.ua

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти спрямовує свою діяльність на створення умов для розвитку й виховання
здорової дитини, мотивованої на успішне навчання, використовуючи інновації як основний дієвий інструмент розбудови Нової
української школи, зокрема на інтеграцію оздоровчих технологій в освітній інноваційний простір. 

Єдина спільнота педагогів#інноваторів формує необхідні життєві навички та забезпечує розвиток особистості дитини
дошкільного віку відповідно до завдань реформування освітньої галузі.

KHARKIV PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY�KINDERGARTEN) № 80
OF KHARKIV REGION
Address: 44@V Buchmy St., Kharkiv, 61129, Ukraine
Tel.: +38 057 725@15@45
Е@mail: dnz80@kharkivosvita.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА”
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Адреса: вул. Сумська, 55, м. Харків, 61058, Україна
Тел.:+38 057 700@48@70
E@mаil: pr.spetsnvkkorolenko@internatkh.org.ua
Http://educom.org.ua

Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка – спеціальний заклад освіти, який забезпечує комплексну компенсаторно#
реабілітаційну роботу щодо підготовки дітей з глибокими порушеннями зору до самостійного життя та інтеграції в соціум. 

Досягає цього педагогічний колектив всебічним розвитком особистості дитини, освітньої діяльності на основі розкриття, повної
реалізації її потенційних можливостей, розумових і фізичних здатностей, талантів, виховання громадянина України.
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V. G. KOROLENKA KHARKIV SPECIALIZED SCHOOL 
Address: 55 Sumska St., 55, Kharkiv, 61058, Ukraine 
Tel.: +38 057 700@48@70
E@mаil: pr.spetsnvkkorolenko@internatkh.org.ua
Http://educom.org.ua

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Адреса: бул. Шевченка, 185, м.Черкаси, 18000, Україна 
Тел./факс: +38 0472 33@43@43
Факс: +38 0472 33@45@30
E@mail: uon@osvita@cherkasy.gov.ua
Http://www.osvita@cherkasy.gov.ua

Начальник: Чепка Ольга Володимирівна.
Пріоритетними напрямами діяльності департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і наукової

діяльності, розвиток системи освіти, створення у межах своїх повноважень умов для реалізації прав громадян на освіту, соціальний
захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ
освіти і науки, формування регіональної освітньої політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на інтелектуальний
розвиток населення області, сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням національних інтересів.

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF CHERKASY REGIONAL STATE ADMINISTRATION

Address: 185 Shevchenko Boulevard, Cherkasy, 18000, Ukraine
Tel./fax: +38 0472 33@43@43
Fax: +38 0472 33@45@30
E@mail: uon@osvita@cherkasy.gov.ua
Http://www.osvita@cherkasy.gov.ua

Chief: Olha Chepka.
The priorities of the Department are to ensure the implementation of state policy in the field of education and research, development of

education, the creation within its power conditions for the realization of citizens’ rights to education, social protection of children of preschool
and school#age students, educational, scientific and other employees of the establishments and institutions of education and science, the
formation of regional educational policies, implementing innovative measures to intellectual development of population, facilitating the inte#
gration of national education and science in the global system with national interests.

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І�ІІІ СТУПЕНІВ № 18 ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА
ЧОРНОВОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса: вул.Нечуя@Левицького, 12, м. Черкаси, 18028, Україна 
Тел.: +38 0472 64@75@00
E@mail: ssbschool18@gmail.com
Http://specschool18.ucoz.com/

Директор Грищенко Василь Володимирович.
В нашій школі Вас будуть сприймати не як чашу, яку необхідно наповнити знаннями, а як факел, який потрібно запалити, щоб

Ви пройшли тернистим шляхом пошуку знань.
Місія школи: створення оптимального середовища для інтелектуального, духовного та фізичного зростання учнів.
Проблемна тема школи: розвиток особистісно орієнтованого навчання на основі дитиноцентризму та сформованих

компетентностей як основи навчально#творчої діяльності учнів та ефективності роботи учителя.

CHERKASY SECONDARY SPECIALIZED SCHOOL № 18 NAMED AFTER VIACHESLAV
CHORNOVIL OF CHERKASY REGION
Address: 12 Nechui@Levytskyi St., Cherkasy, 18028, Ukraine
Tel.: +38 0472 64@75@00
E@mail: ssbschool18@gmail.com
Http://specschool18.ucoz.com/

Director: Vasyl Hryshchenko.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗОЛОТОНІСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ”
Адреса: вул. Паркова, 2, м. Золотоноша, Черкаська область, 19702, Україна
Тел.: +38 04737 2@27@84
Е@mail: sanatorna61@gmail.com
Https://zolosanatorna.e@schools.info/

Директор: Чамата Валерій Іванович. 
Заклад освіти для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання працює над проблемою “Використання інноваційних

освітніх та оздоровчих технологій в системі формування компетентної особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя”. 
У закладі обладнано 20 навчальних кабінетів, медичний кабінет, кімнати гурткової роботи. До послуг учнів актова та спортивна

зали, бібліотека, читальна зала, шкільна їдальня на 150 місць. Бібліотека обладнана мультимедійною дошкою, де проводять уроки
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вчителі різних предметів. Для задоволення освітніх запитів дітей та учнівської молоді в школі функціонує 8 гуртків різних напрямів,
якими охоплено 88 % учнів.

ZOLOTONOSHA SANATORIUM SCHOOL OF CHERKASY REGION COUNCIL
Address: 2 Parkova St., Zolotonosha, 19700, Ukraine
Tel.: +38 04737 5@27@64
E@mail: sanatorna6l@gmail.com
Https://zolosanatorna.e@schools.info/

Headmaster: Valeriy Chamata.

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І�ІІІ СТУПЕНІВ № 1
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Адреса: вул. Небесної Сотні, 52, с. Червона Слобода, Черкаський район, Черкаська область, 19604, Україна
Тел.: +38 0472 30@41@85
E@mail: tchervonasloboda@ukr.net
Http://slobodazosh1.jimdo.com

Директор: Самохотов Анатолій Олександрович.
Заклад працює над реалізацією науково#методичної проблеми “Розвиток інформаційно#цифрової компетентності педагогів та

формування ключових компетентностей здобувачів освіти в умовах нової української школи. Створення безпечного виховного
середовища для формування здорової компетентної особистості на основі загальнолюдських цінностей”. Входить до Всеукраїнської
мережі Шкіл сприяння здоров’ю, обласного проєкту “Інноваційні школи Черкащини”, розвивається динамічно, забезпечуючи якість
освіти. Колектив перебуває у постійному творчому пошуку, створюючи умови для впровадження інновацій в усіх сферах шкільного
життя. У початкових класах упроваджується науково#педагогічний проєкт “Інтелект України”. 

Формування ключових компетентностей здобувачів освіти відбувається через використання інтерактивних та проєктних
технологій, LEGO, мережі Інтернет, розвиток критичного мислення учнів, робототехніки, STEM#освіти, створення цифрових ресурсів.
Для задоволення освітніх запитів учнівської молоді функціонує 28 гуртків та спортивних секцій різних напрямів. Створено сучасну
модель партнерської взаємодії із батьками.

Педагоги успішно реалізують державну політику щодо освітньої реформи шляхом поширення кращого досвіду на
всеукраїнському та міжнародному рівнях.

CHERVONA SLOBODA SECONDARY SCHOOL OF I�III DEGREES № 1 OF CHERKASY REGION
Address: 52 Nebesna Sotnya St., Chervona Sloboda, Cherkasy district, Cherkasy region, 19604, Ukraine
Tel.: +38 0472 30@41@85
E@mail: tchervonasloboda@ukr.net
Http://slobodazosh1.jimdo.com

Director: Anatoliy Samohotov.

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ
НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ”

Адреса: вул. Івана Мазепи, 13, м. Київ, 01010 / вул. Панаса Мирного, 19, м. Київ, 01011, Україна
Тел.: +38 044 451@73@75
Факс: +38 044 451@73@75
E@mail: man@kiev@ukr.net
Https://kman.org.ua/ua/

Київська Мала академія наук – лідер позашкільної освіти наукового спрямування, яка під егідою ЮНЕСКО, патронатом Малої
академії наук України та Департаменту освіти і науки КМДА сприяє розвитку наукової освіти в Східноєвропейському регіоні; протягом
70 років залучає учнівську молодь до науково#дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності;
створює умови для її інтелектуального розвитку та творчої самореалізації; активно співпрацює із загальноосвітніми та вищими
навчальними закладами, провідними науковими установами НАН України. У 70 секціях 18 наукових відділень та шкіл Київської МАН
понад 2 400 дітей навчаються на постійній основі, а в цілому ж пошуково#дослідницьким процесом охоплено майже 10 000 учнів
столиці.

MUNICIPAL EXTRACURRICULAR SCHOOL “KYIV JUNIOR ACADEMY OF SCIENCES”

Address: 13 Ivana Mazepy St., Kyiv, 01010 / 19 Panasa Myrnoho St., Kyiv, 01011, Ukraine
Тel.: +38 044 451@73@75
Fax: +38 044 451@73@75
E@mail: man@kiev@ukr.net
Https://kman.org.ua/ua/

Kyiv Municipal Junior Academy of Sciences – is the leader of out#of#school scientifically oriented education, which being under the aegis
of UNESCO and sponsorship of Ukraine Junior Academy of Sciences, Kiev City State Administration Department of Education and Science
promotes, scientific education in Eastern European region; for 70 years it has involved pupils to research, experimental, constructing and
inventive self#realization; creates environment for their intellectual and creative self#realization; cooperates closely with general and higher
educational institutions, leading academic establishments of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2,400 children study in 70 branch#
es of 18 scientific departments on a regular basis, and generally nearly 10, 000 pupils in capital are involved in research process.
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ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА “ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ” 

Адреса: вул. Січових стрільців, 43, м. Київ, 04053, Україна
Тел.: +38 044 486@93@98, 486@31@38
E@mail: shevchenkivets.kiev@gmail.com 
Http://4869398.wixsite.com/0001 
Https://www.facebook.com/shevchenkovets/ 

Центр творчості “Шевченківець” – один з найбільших закладів позашкільної освіти України (наказ МОН України № 1157 від
14.08.2017 р.) відомий у столиці і далеко за її межами був заснований у 1937 р. У 414 гуртках, секціях, студіях, об’єднаннях, клубах
і творчих колективах займається й отримує високоякісну позашкільну освіту понад 5900 талановитих здобувачів позашкільної освіти
віком від 3 до 21 року. Основною метою освітньої діяльності, яку здійснюють педагоги Центру творчості, є процес формування
людини в умовах створення оптимальних можливостей для її фізичного, психологічного, соціально#морального і культурно#
духовного розвитку. Діяльність педагогічного колективу Центру творчості дозволяє формувати життєві компетентності дитини,
створювати умови для розвитку її творчих, інтелектуальних та фізичних здібностей, сприяти самореалізації підлітків у суспільстві,
розвивати механізм самовдосконалення, здатність конструктивно мислити і робити впевнені кроки вперед. 

Центр творчості має статус експериментального закладу позашкільної освіти Всеукраїнського рівня та працює за темою
“Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти” на базі Центру творчості дітей та юнацтва “Шевченківець” міста
Києва на 2016#2022 рр. (наказ МОН України № 723 від 30.06.2016 р.). Разом з цим ЦТ “Шевченківець” є учасником Всеукраїнського
експерименту “Теоретико#методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл в Україні” (наказ МОН України № 835 від
01.08.2018 р.) – свідоцтво про реєстрацію авторського права № 86967 від 19.03.2019 р. “Концепція і модель авторського закладу
позашкільної освіти – “Школа життєтворчості особистості”.

Центр творчості “Шевченківець” знаходиться у динамічному розвитку, двічі був атестований “З відзнакою”. Центр творчості –
член Європейської Асоціації закладів вільного часу для дітей та молоді, Всеукраїнської асоціації “Авторська школа в Україні” та
Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

CENTER FOR CHILDREN AND YOUTH “SHEVCHENKIVETS” 

Address: 43 Sichovykh Striltsiv St., Kyiv, 04053, Ukraine
Tel.: +38 044 486@93@98, 486@31@38
E@mail: shevchenkivets.kiev@gmail.com 
Http://4869398.wixsite.com/0001 
Https://www.facebook.com/shevchenkovets/ 

The Center for Creativity “Shevchenkivets” – one of the largest institutions of extracurricular education in Ukraine (order of the Ministry
of Education and Science of Ukraine № 1157 from 14.08.2017) is known in the capital and far beyond it was founded in 1937. more than
5,900 talented out#of#school students aged 3 to 21 are involved in and receive high#quality extracurricular education in associations, clubs
and creative teams. The main purpose of educational activities carried out by teachers of the Center for Creativity is the process of forming
a person in terms of creating optimal opportunities for his physical, psychological, socio#moral and cultural#spiritual development. The activ#
ity of the pedagogical staff of the Creativity Center allows forming the child’s life competencies, creating conditions for the development of
his creative, intellectual and physical abilities, promoting self#realization of adolescents in society, developing the mechanism of self#
improvement, ability to think constructively and take confident steps forward.

The Center for Creativity has the status of an experimental institution of out#of#school education of the All#Ukrainian level and works on
the topic “Conceptual foundations of modernization of out#of#school education” on the basis of the Center for Creativity of Children and Youth
“Shevchenkivets” in Kyiv for 2016#2022. p.). At the same time CT “Shevchenkivets” is a participant in the All#Ukrainian experiment
“Theoretical and methodological principles of modeling the development of author’s schools in Ukraine” (order of the Ministry of Education
and Science of Ukraine № 835 from 01.08.2018) – copyright registration certificate № 86967 from 19.03.2019. “The concept and model of
the author’s institution of extracurricular education #” School of personal creativity “.

The Center for Creativity “Shevchenkivets” is in dynamic development, it has been certified twice with honors. Creativity Center is a mem#
ber of the European Association of Leisure Facilities for Children and Youth, the All#Ukrainian Association “Author’s School in Ukraine” and
the International Association of Extracurricular Education.

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ) 
ОСВІТИ, НАВЧАЛЬНО�МЕТОДИЧНІ (НАУКОВО�МЕТОДИЧНІ)

ЦЕНТРИ (КАБІНЕТИ).
VOCATIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS, EDUCATIONAL 
AND METHODOLOGICAL (SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL) 

CENTRES (CABINETS).

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “АКАДЕМІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ” 

Адреса: вул. Народного Ополчення, 9, м. Київ, 03051, Україна
Тел.: +38 044 290@04@85 
E@mail: academy@np.gov.ua
https://academy.police.gov.ua/
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “КРИВОРІЗЬКА АКАДЕМІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ” 

Адреса: 7@й Зарічний мікрорайон, 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50106, Україна
Тел.: +38 0564 92@72@32
E@mail: academykrr@np.gov.ua

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “РІВНЕНСЬКА АКАДЕМІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ”

Адреса: вул. Барона Штейнгеля, 90, м. Городок, Рівненська область, 33017, Україна
Тел.: +38 067 360@82@60 
E@mail: academyrv@np.gov.ua

Державні установи “Академія патрульної поліції”, “Криворізька академія патрульної поліції” та “Рівненська академія патрульної
поліції” забезпечують в Україні первинну професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення окремих форм службової
підготовки патрульних поліцейських. Академії були засновані як відгук на потреби суспільства у підготовці нової генерації поліцейських.
Принципи, за якими Академії здійснюють свою роботу: Чесність, Професіоналізм, Самовідданість. В Академіях створено всі необхідні
умови для підготовки кваліфікованих робітників на основі повної загальної середньої освіти за професією 5162. Поліцейський з
присвоєнням кваліфікацій Поліцейський (інспектор) патрульної поліції, Поліцейський сектору реагування патрульної поліції,
Поліцейський підрозділів превентивної діяльності. Процес первинної професійної підготовки реалізують викладачі#практики, фахівці
поліцейської діяльності, що формують у слухачів спеціальні знання та уміння, необхідні для виконання у подальшому своїх службових
обов’язків. Освітній простір Академій – навчальні аудиторії та спеціалізовані кабінети, що оснащені сучасним обладнанням, комфортні
умови, упровадження новітніх технології навчання з використанням комп’ютерних мереж та стимуляційних навчальних комплексів.
Інноваційні підходи до підготовки, новітні технології та засоби навчання дозволяють забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає не
лише українському стандарту професійної (професійно#технічної) освіти, а й міжнародним стандартам підготовки поліцейських. 

STATE INSTITUTION “ACADEMY OF PATROL POLICE”

Address: 9 Narodnogo Opolchennya St., Kyiv, 03051, Ukraine
Tel.: +38 044 290@04@85 
E@mail: academy@np.gov.ua

STATE INSTITUTION “KRYVYI RIH ACADEMY OF PATROL POLICE”

Address: 24 7th Zarichnyi Microdistrict, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50106, Ukraine
Tel.: +38 0564 927@232
E@mail: academykrr@np.gov.ua

STATE INSTITUTION “RIVNE ACADEMY OF PATROL POLICE”

Address: 90 Baron Steingel St., Gorodok, Rivne region, 33017, Ukraine
Tel.: +38 067 360@82@60 
E@mail: academyrv@np.gov.ua

The State Institutions “Academy of Patrol Police”, “Kryvyi Rih Academy of Patrol Police” and “Rivne Academy of Patrol Police” provide
basic professional training, qualification improvement, and conduct certain forms of service training of patrol police officers in Ukraine. The
academies were established in response to the needs of society in training of a new generation of police officers. Principles according to
which the Academies operates are Honesty, Professionalism, Dedication. The Academies have all the necessary conditions for the training
of skilled staff on the basis of complete general secondary education in 5162 profession. A police officer with the qualification of Police offi#
cer (inspector) of patrol police, Police officer of patrol police response sector, Police officer of preventive activity. The process of basic pro#
fessional training is carried out by trainers#practitioners, specialists of the police activity, who form in cadets the special knowledge and skills
necessary to conduct their duties in the future. The educational space of the Academies is classrooms and specialized rooms, equipped with
modern tools, with comfortable conditions, using the latest learning technologies with computer networks and stimulating learning com#
plexes. Innovative approaches to training, new technologies and teaching techniques ensure the quality of education, the level of which meets
not only the Ukrainian standard of professional (professional and technical) education but also international standards of police officers training.

БЕРЕЗІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса: вул. Перемоги, 21, м. Березівка, Одеська область, 67300, Україна
Тел./факс: +38 04856 21@2@32
E@mail: vpuonpu@i.ua
Http://bvpuonpu.odessaedu.net 

Березівське ВПУ ОНПУ створене у 1966 р. Контингент учнів – понад 830 із 12 областей України. Підготовка фахівців здійснюється
для галузей: промисловість, будівництво, харчування, швейне виробництво, сфера обслуговування. 

З 2001 року училище співпрацює з різними інституціями Австрії, Німеччини, Литви, США; має найвищі нагороди за участь у
міжнародних освітянських форумах та виставках (Гран#прі, Лідер інновацій в освіті, золоті медалі, дипломи І ступеня).

BEREZIVKA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF ODESA NATIONAL POLYTECHNICAL UNIVERSITY

Address: 21 Peremogy St., Berezivka, Odesa region, 67300, Ukraine 
Тel./fax: +38 04856 21@2@32
E@mail: vpuonpu@i.ua
Http://bvpuonpu.odessaedu.net

Higher Vocational School in Berezivka was founded in 1966. The school has 830 students from 12 regions of Ukraine. Training in the
spheres of: industry, cooking, dress#making. and service sector work. Since 2001. the HVS has worked with various institutions from Austria,



Іnternational exhibition “World Edu”

113

Germany, Lithuania and the U.S.A. It has received the highest awards for participation. Forums. and exhibitions (gold medals, the leader of
innovation in education. Laureate diplomas of the 1st degree).

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “БІЛИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

Адреса: вул. Харківська, буд. 22, м. Білицьке, Донецька область, 85043, Україна
Тел.: +38 066 570@00@69
E@mail: belickoe@licey@ukr.net
Http://blc.licey.org.ua/

Виконуюча обов’язки директора: Баркар Вікторія Іванівна.
Білицький професійний ліцей максимально забезпечує оптимальні та сприятливі умови для рівного доступу до якісної

професійної освіти. Створює нове освітнє середовище. Впроваджує дуальну форму навчання за гірничим профілем, веде
партнерську взаємодію з батьками.

BILYTSKE PROFESSIONAL LYCEUM 

Address: 22 Kharkivska St., Bilytske, Donetsk region, 85043, Ukraine
Tel.: +38 066 570@00@69
Email: belickoe@licey@ukr.net
Http://blc.licey.org.ua/

Acting Director: Barkar Victoria Ivanivna.
Bilytsky Vocational Lyceum maximally provides optimal and favorable conditions for equal access to quality vocational education. Creates

a new educational environment. Introduces a dual form of training in the mining profile, has a partnership with parents.

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 36 С. БАЛИН ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Центральна, 1@А, с. Балин, Дунаєвецький район, Хмельницька область, 32440, Україна
Тел.: +38 03858 92@6@23
E@mail: vpu_36@ukr.net
Http://vpu36@meta.ua

Рік заснування 1952р. Т.в.о директора: Смолінський Руслан Миколайович. Спеціалізація: аграрне училище. Спеціальність:
молодший бакалавр “Агроінженерія”. Професії: “Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”; “Тракторист#
машиніст сільськогосподарського виробництва”; “Водій автотранспортних засобів”;”Слюсар з ремонту автомобілів”;”Кухар.
Кондитер”.

За роки існування училище закінчило 26 000 кваліфікованих робітників і 1190 осіб з освітньо#кваліфікаційним рівнем: молодший
спеціаліст по спеціальності “Агроінженія”.

BALYN HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 36 OF KHMELNYTSK REGION

Address: 1@A Centralna St., Balyn, Dunayevetsky district, Khmelnytsk region, 32440, Ukraine
Tel.: +38 03858 92@6@23
E@mail: vpu_36@ukr.net
Http://vpu36@meta.ua

Year of foundation 1952. Acting Director Ruslan Mykolayovych Smolinsky. Specialization: agricultural school. Specialіty: junior bachelor
“Agroengineering”. Professions: “Locksmith for repair of agricultural machinery and equipment”; “Tractor driver of agricultural production”;
“Driver of motor vehicles”; “Car mechanic”;  “Cook. Confectioner”.

Over the years, the school has graduated 26,000 skilled workers and 1,190 people with educational and qualification level: junior spe#
cialist in “Agroenginee”.

ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5 МІСТА ВІННИЦІ

Адреса: вул. Лебединського, 13, м. Вінниця, 21034, Україна
Тел.: +38 0432 27@48@59
Факс: +38 0432 27@05@73
Е@mail: vhptu5@vhptu5.vn.ua
Http://www.vhptu5.vn.ua

В. о. директора: Безуглий Андрій Іванович.
Діяльність закладу освіти спрямована на якісну підготовку висококваліфікованого, творчого, конкурентоспроможного на ринку

праці робітника.
Підготовка фахівців ведеться за напрямами: будівництво, художнє оформлення.
Зміст науково#методичної діяльності реалізується шляхом поглиблення співпраці з ВНЗ міста.
Налагоджена співпраця з будівельними організаціями України та закордонними партнерами для підвищення якості професійної

підготовки.
У закладі освіти створено оптимальні умови для розвитку здібної молоді, використання інноваційних педагогічних технологій 

у навчально#виховному процесі.
З 2015 року функціонує навчально#виробничий комплекс, створений на основі співпраці з Фондом імені Ебергарда Шьока, на

базі якого здійснюється підготовка робітничих кадрів з професії “реставратор декоративно#художніх фарбувань, маляр”. 
У 2017 році підписано договір з Фондом імені Ебергарда Шьока щодо розширення співпраці та модернізації навчально#

матеріальної бази з професії “Столяр будівельний”.
У 2018 році відкрито навчально#практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією “монтажник санітарно#

технічних систем і устаткування”.
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У 2019 році відкрито навчально#практичний центр “Сучасних деревообробних технологій” на основі спільної реалізації україно#
німецького проекту за підтримки Фонду Ебергарда Шьока.

VINNYTSIA HIGHER ART VOCATIONAL SCHOOL № 5

Address: 13 Lebedynskoho St., Vinnytsia, 21034, Ukraine
Тel.: +38 0432 27@48@59
Fax: +38 0432 27@05@73
Е@mail: vhptu5@vhptu5.vn.ua
Http://www.vhptu5.vn.ua

Acting director: Andriy Bezuglyy.
The work of our vocational school is focused on qualitative training of highly qualified, creative, competitive on the labor market workers.
The training of our specialists is accomplished according to such directions: building and decorating.
The main purpose of our scientifically – methodical activity (work)is realized due to further cooperation with high educational establish#

ments of our city (such as institutes and universities); adjusted cooperation with building organizations of Ukraine and foreign partners,
improving the qualitative of professional training/

In our educational establishment the special conditions were organized for development of our talented clever youth; for the usage of
modern pedagogical methods in curriculum.

From 2015 the educational# industrial complex is functioned, and it is based on the team work’s foundation with Fund by named Ebergard
Schok, where is realized the training workers of profession “The restorer of decorative – art painting, house – painting”.

The contract with Fund by named Ebergard Schok was signed in 2017, to spread the teamwork and modernization of educational – mate#
rial base with the profession “Joiner building”

There was opened an educational#practical center of the training of skilled workers by profession “Installer of sanitary systems and equip#
ment” in 2018.

There was opened an educational and practical center “The modern woodworking technology” in 2019. It was based on the joint imple#
mentation of the Ukrainian# German project and supported by the Fund of Ebergard Schok.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДНІПРОВСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, 229, м. Дніпро, 49057, Україна
Тел.: +38 0562 33@51@99
Факс: +38 0562 33@51@99
E@mail: drcpto@i.ua
Http://drcpto.org.ua 

Державний професійно#технічний навчальний заклад “Дніпровський регіональний центр професійно#технічної освіти” готує
кваліфіковані робітничі кадри для багатьох галузей економіки. Нові підходи до підготовки робітничих кадрів, пошук інноваційних
технологій, методик професійного та практичного навчання, удосконалення змісту навчального процесу, апробації сучасних моделей
управління ПТНЗ, впровадження нових форм співробітництва з роботодавцями забезпечує якісну підготовку майбутніх професійно
мобільних кваліфікованих робітників, здатних до швидкої адаптації в умовах сучасного виробництва.

DNIPRO REGIONAL CENTRE FOR VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION 

Address: 229 Bogdan Khmelnitsky Av., Dnipro, 49057, Ukraine
Tel.: +38 0562 33@51@99 
Fax: +38 0562 33@51@99 
E@mail: drcpto@i.ua
Http://drcpto.org.ua

The State vocational and technical educational college Dnipro Regional Centre for Vocational Education prepares skilled labor for many
industries of economy. New approaches to training workers, search for innovative technologies, methodologies techniques of professional
and practical training, improve the content of the educational process, testing current models of VET management, implementation intro#
duction of new forms of cooperation with employers, provides high#quality vocational training of future mobile skilled workers, able to quick#
ly adapt to the conditions of modern production.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДНІПРОВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”

Адреса: вул. Алтайська, 6а, м. Дніпро, 49052, Україна
Тел.: +38 098 633@48@11
E@mail: dneprnvc@ukr.net
Http://www.dnvcpprmgz.or.ua

Рівень атестації 3. Форма власності – державна.
Директор: Стрілець Олександр Іванович.
ДПТНЗ “Дніпровський центр професійно#технічної освіти” – сучасний багатофункціональний навчальний заклад, який

забезпечує підготовку кваліфікованих робітників для галузей машинобудування, зв’язку, автотранспорту та будівництва за 
41 професією. Пріоритетні напрямки діяльності центра: застосування сучасних технологій у навчально#виробничому процесі;
формування в учнів робітничої компетентності; використання ІКТ; співпраця з роботодавцями по створенню навчально#практичних
центрів, участь навчального закладу у експериментально – дослідній роботі всеукраїнського рівня.
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DNIPRO CENTRE FOR VOCATIONAL EDUCATION

Address: 6a Altaiska St., Dnipro, 49052, Ukraine
Тel.: +38 098 633@48@11
E@mail: dneprnvc@ukr.net
Http://www.dnvcpprmgz.or.ua

Level certification 3. Ownership – State.
Director: Striletc Oleksandr Ivanovych.
DPTNZ “Dnipro Centre for Vocational Education” is modern multipurpose educational institution that provides training skilled workers for

engineering, communications, transport and construction by 41 professions. Priority activities center is the use of modern technology in the
educational process; development of students working competence; use of ICT; cooperation with employers to create educational and prac#
tical centers, participation of the educational institution in the experimental research work of the all#Ukrainian level.

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ”

Адреса: вул. С. Параджанова, 72, м. Житомир, 10001, Україна
Тел.: +38 0412 42@76@95
E@mail: zvptu@ukr.net
Http://zvptu.zt.ua/

Директор: Градовський Петро Михайлович.
Державний навчальний заклад “Житомирське вище професійне технологічне училище” спрямовує свою діяльність на

забезпечення високої якості освіти, готує кваліфікованих робітників для різних галузей економіки Житомирщини.
Це заклад освіти європейського рівня, який має сучасну потужну матеріальну базу, постійно впроваджує інноваційні технології,

сучасні методики навчання для підготовки конкурентоспроможних робітників, працює над формуванням якісного освітнього
простору, відкритого для дискусій, нового мислення, цікавих ідей, нових альтернативних підходів в організації освітнього процесу.

ZHYTOMYR HIGHER VOCATIONAL TECHNOLOGICAL SCHOOL

Address:72 S. Paradzhanov St., Zhytomyr, 10001, Ukraine
Tel.: +38 0412 42@76@95
E@mail: zvptu@ukr.net
Http://zvptu.zt.ua/

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

Адреса: вул. Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700, Україна 
Тел./факс: +38 04737 2@22@78
E@mail: dnz_zpl@ukr.net
Http://sites.google.com/

ДНЗ “Золотоніський професійний ліцей” здійснює первинну підготовку за 13 спеціальностями: тракторист машиніст с/г
виробництва; водій автотранспортних засобів категорії “С”, машиніст бульдозера, скрепера, екскаватора; слюсар; кравець;
закрійник; кухар; кондитер; Навчання та проживання безкоштовне.

Випускники ліцею отримують Диплом кваліфікованого робітника та Атестат про повну загальну середню освіту державного
зразка.

STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT “ZOLOTONOSHA PROFESSIONAL LYCEUM”

Address: 33 Shevchenko St., Zolotonosha, Cherkasy region, 19700, Ukraine 
Tel./fax: +38 04737 2@22@78
E@mail: dnz_zpl@ukr.net 
Http://sites.google.com/  

SEE Zolotonosha Professional Lyceum provides fine teaching facilities for primary professional preparation in 13 occupations: tractor#
driver, lorry#driver, bulldozer#driver, scraper#driver, excavator#driver, fitter, tailor, dress#maker, cook, confectioner. There are optional cours#
es and post#graduation studying for workers.

Pupils don`t have to pay for studying and living in the dormitory. Graduates get a diploma of a highly#qualified specialist and a second#
ary education certificate.

Students attend sports clubs.

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

Адреса: вул. Єреванська, 12a, Солом’янський район, м. Київ, 03087, Україна 
Тел./факс: + 38 044 242@44@07 
Адреса: вул. Кирилівська, 31, Подільський район, м. Київ, 04080, Україна 
Тел.: +38 044 425@85@32, 425@91@84
E@mail: kvpushpm@gmail.com 
Http://kvpushpm.wix.com/kvpu46

Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва – інноваційний заклад освіти, в якому технології
набуття майстерності перетворюються у життєвий успіх здобувачів освіти. 

За галузевими ознаками професії, яким навчають у закладі, належать до швейної промисловості, сфери побутового та
ресторанного обслуговування.

Рівні підготовки: “кваліфікований робітник” та “молодший бакалавр”.
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Колектив закладу втілює сучасні педагогічні технології, трансформує освітній простір, пропонує мобільні траєкторії засвоєння
професійних кваліфікацій, розширює географію прямих контактів з молоддю.

KYIV HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF SEWING AND HAIRDRESSING ART

Address: 12a Yerevanska St., Solomianskiy district, Kyiv, 03087, Ukraine 
Tel./fax: + 38 044 242@44@07
Address: 31 Kyrylivska St., Podilskyi district, Kyiv, 04080, Ukraine
Tel.: +38 044 425@85@32, 425@91@84 
E@mail: kvpushpm@gmail.com
Http://kvpushpm.wix.com/kvpu46

The Kiev Higher Vocational School of Sewing and Hairdressing Art is an innovative educational institution in which the technologies of
mastery are transformed into the life success of education seekers.

By profession, the professions taught in the institution belong to the garment industry, the sphere of household and restaurant services.
Levels of training: “skilled worker” and “junior bachelor”.
The staff of the institution embodies modern pedagogical technologies, transforms the educational space, offers mobile trajectories of

assimilation of professional qualifications, expands the geography of direct contacts with young people.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КРИВОРІЗЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО�ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР”

Адреса: вул. Фабрична, 5, м. Кривий Ріг, 50106, Україна
Тел./факс: + 38 056 404@89@02 
Е@mail: pty7.knvc.@ukr.net
Http://kr@nvc.edukit.dp.ua

Криворізький навчально#виробничий центр є флагманом світи в галузях легкої промисловості та сфери обслуговування м.
Кривого Рогу. Носієм педагогічних інноваційних є творчі, енергійні педпрацівників центру, які фахово здатні у проведенні
інноваційних змін, сприймають педагогічну діяльність в її системному, постійному розвитку, володіють сучасними навчальними
технологіями, здатні зіставляти власний досвід з тим, що напрацьований на світовому інноваційному і традиційному рівнях,
створюють освітні ресурси (електронні посібники, робочі зошити учня для лабораторно – практичних робіт, мовні словники).

KRYVIY RIH TRAINING AND PRODUCTION CENTRE 

Address: 5 Fabrychna St., Kryvyi Rih, 50106, Ukraine
Tel./fax: + 38 056 404@89@02
Е@mail: pty7.knvc.@ukr.net
Http://kr@nvc.edukit.dp.ua

Training and production center of the Kryvyi Rih is the flagship of education in the fields of light industry and service sectors of the Kryvyi
Rih. The bearer of pedagogical innovation is creative, energetic workers of the center that can competently in the conduct of innovative
changes, perceive teaching career in it’s system, continuing development, have modern educational technology, can capable of matching
their own experience with that gained in the global innovation and traditional levels, create educational resource (electronic manuals, student
workbooks for laboratory and practical work, language dictionaries).

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”

Адреса: вул. Митрополитська, 61, м. Маріуполь, Донецька область, 87555, Україна
Тел./факс: +38 0629 33@13@53
E@mail: mcpto3@ukr.net
Http://mcpto.dn.ua

Директор: Лілія Яковлєва.
ДНЗ “Маріупольський центр професійно#технічної освіти” – один з найстаріших  навчальних закладів Донецької області.

Розвинуті партнерські відносини з ПРАТ “МК” “АЗОВСТАЛЬ” дозволяють постійно вдосконалювати матеріально#технічну базу,
впроваджувати інноваційні форми та методи навчання. Педагоги Центру приймають активну участь у розробці та впровадженні
нових Держстандартів з професій. Навчальні кабінети та майстерні оснащені мультимедійними засобами навчання, що дозволяє
значно підвищити якість професійної підготовки. Учні Центру неодноразово перемагали на обласних та Всеукраїнських конкурсах
(отримали призове місце у І відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу “WordSkkills Ukraine – 2019” з компетенції “Експлуатація та
обслуговування залізничного транспорту”). Приймали участь в Міжнародних виставках, Сучасні заклади освіти, Інноватика 
в сучасній освіті, “World Edu”. Отримали Гран#Прі – 2018 “Лідер професійної (професійно#технічної) освіти”. Заклад співпрацює 
з Громадськими організаціями: “Донбас SOS”, DRC (Danish Refugee council), Unicef – Дитячий фонд ООН – індивідуальна допомога
та захист прав і інтересів учнів (гуманітарна допомога, юридичні та психологічні консультації), проєкт “Протидія торгівлі людьми” з
ГО “Егіда#Запоріжжя” за підтримки МОМ та Агенціі ООН з питань міграції, Швейцарський Фонд з протимінної діяльності (FSD),
“Маріупольська спілка молоді”, Всеукраїнський громадський центр “Волонтер”.

MARIUPOL CENTER OF VOCATIONAL  EDUCATION

Address: 61 Mytropolytska St., Mariupol, Donetsk region, 87555, Ukraine
Tel./fax: +38 0629 33@13@53
E@mail: mcpto3@ukr.net
Http://mcpto.dn.ua

Director: Liliya Yakovleva.
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DNZ “Mariupol Center for Vocational Education” is one of the oldest educational institutions in the Donetsk region.  Developed partner#
ship relations with PRAT “MK” AZOVSTAL “allow to constantly improve the material and technical base, to introduce innovative forms and
methods of training.  The teachers of the Center take an active part in the development and implementation of new state standards of pro#
fessions.  Study rooms and workshops are equipped with multimedia learning tools, which can significantly improve the quality of profes#
sional training. The students of the Center have many times won the regional and All#Ukranian competitions (they got the award winning
place at I preliminary round in the All#Ukrainian competetion “WorldSkills Awards” at field of skills “Exploitation and Maintenance of Railway
Transport”. The educational institution took part at the International Exhibitions, “Modern Educational Institutions”, “Innovations at Modern
Education”, “World Edu”. The Center has been awarded by Grand Prize – 2018 “the Leader of Vocational Education”. The educational insitu#
tion cooperates with the Public Organisations: “Donbas SOS”, DRC (Danish Refugee Council), Unicef – United Nations Children’s Fund – indi#
vidual aid and protection of pupil`s rights and their interests (providing humanitarian aid, law and psycological consultancy), the project
“Counter#Trafficking Programme” with the PG “Egyda Zaporizhzhia”  with the assistance of the IOM (The International Organization for
Migration) and UN Agency for Migration, Swiss Foundation for Mine Action (FSD), “Mariupol Youth Union”, the All#Ukrainian Public Center
“Volunteer”. 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”

Адреса: вул. Івана Франка, с. Будятичі, Іваничівський район, Волинська область, 45313, Україна 
Тел./факс: +38 03344 4@47@77
Факс: +38 03344 4@47@77
E@mail: novovolinske.vpu@і.uа 
Http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua

Директор Приступа Валентина Іванівна.
Нововолинський центр професійно#технічної освіти здійснює підготовку кваліфікованих робітників із 14 професій

промисловості, будівельної галузі, сфери обслуговування та ресторанного господарства. Контингент центру нараховує понад 500
учнів і 75 педагогів. У педагогічному колективі – фахівці високої кваліфікації з багаторічним стажем. На базі закладу освіти
створений навчально#практичний центр сервісного обслуговування, здійснюється міжнародне співробітництво, реалізуються
регіональні та міжнародні проекти.

NOVOVOLYNSK CENTER FOR PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION

Address: Ivan Franko St., Budiatychi, Ivanychi district, Volyn region, 45313, Ukraine
Тel.: +38 03344 4@47@77
Fax: +38 03344 4@47@77
E@mail: novovolinske.vpu@і.uа
Http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua

Director: Pristupa Valentyna
Novovolynsk Center of Vocational Education prepares skilled workers from 14 industries of the industry, the construction industry, the

service sector and restaurant industry. The contingent of the center is more than 500 students and 75 teachers. There are specialists of high
qualification with many years of pedagogical and production experience in the pedagogical team. A training and practical service center was
established on the basis of the educational establishment, international cooperation is being implemented, regional and international proj#
ects are being implemented.

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “РІВНЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТОРГІВЛІ”

Адреса: вул. Д. Галицького, 13, м. Рівне, 33027, Україна
Тел./факс: +38 0362@ 64@22@93
E@mail: tplicey@ukr.net
Http://www.rtpl.com.ua

У ДНЗ “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” створено інноваційну модель навчального закладу
ступеневої професійної освіти, в якому готують кваліфікованих робітників з 8 робітничих професій (кухар, кондитер, пекар,
цукерник, офіціант, бармен, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів)  за допомогою новітніх методів
роботи із сучасним молодіжним середовищем. Училище є неодноразовим переможцем конкурсів різного рівня фахового та
художньо#естетичного спрямування.

Пріоритетні напрямки: підготовка конкурентоздатного кваліфікованого робітника, створення умов для творчої самореалізації
учнів та фахового зростання педагогів, налагодження співпраці з роботодавцями  регіону.

RIVNE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF RESTAURANT SERVICE AND BUSINESS

Address: 13 D. Galytskogo St., Rivne, 33027, Ukraine
Tel./fax: +38 0362@ 64@22@93
E@mail: tplicey@ukr.net
Http://www.rtpl.com.ua

The State Educational Establishment “Rivne State Higher Vocational School of Restaurant Service and Business” was created an innova#
tive model of an educational establishment of a graduate vocational education, which trains skilled workers from 8 working professions (cook,
pastry cook, baker, candy maker, waiter, barman, food seller, shop assistant) with the help of the latest methods of working with the modern
youth environment. The Vocational School is winner of competitions of various levels of professional and artistic and aesthetic direction.

The main directions: training of a skilled worker, creating conditions for creative self#realization of students and professional growing of
teachers, establishing of cooperation with region’s employers.
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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “СЛОБОЖАНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”

Адреса: вул. Бурсацька, буд. 8, с. Одноробівка, Богодухівський район, Харківська область, 62210, Україна
Тел.: +38 057 338@58@13, 337@66@40
E@mail: dnz_srcpo@ukr.net
Http://xplb47.ptu.org.ua/

Директор: Толмачова Ірина Семенівна.
Державний навчальний заклад “Слобожанський регіональний центр професійної освіти” – сучасний заклад професійної освіти,

який проводить первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників за багатьма професіями у різних галузях та створює
відповідні умови для постійної реалізації освітніх інновацій та підтримки педагогів#новаторів. Впровадження інноваційних технологій
в освітній процес, пріоритетність інтерактивних методів навчання, запровадження модульно#розвивальної та алгоритмізованої
технологій навчання – це основні напрямки роботи педагогічного колективу центру.

SLOBOZHANSKY REGIONAL CENTER OF PROFESSIONAL EDUCATION

Address: 8 Bursatska St., Odnorobivka, Bogoduhivskiy district, Kharkiv region, 62210, Ukraine
Тel.: +38 057 338@58@13, 337@66@40
E@mail: dnz_srcpo@ukr.net
Http://xplb47.ptu.org.ua/

Director: Tolmachova Iryna Semenivna.
State educational institution “Slobozhansky regional center of professional education” – modern institution of professional education,

which conducts primary education of skilled workers in many professions in different spheres and creates appropriate, conditions for con#
stant implementation educational innovations and supports of teachers – innovators. Implementation of innovative technologies in educa#
tional process, the priority of interactive methods of teaching, introduction of modularly – developing and algorithmic learning technology –
these are the main directions of work of the pedagogical collective of the center.

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Ф. КРИВОНОСА

Адреса: вул. Гагаріна, 5, м. Слов’янськ, Донецька область, 84109, Україна
Тел./факс: +38 0626 65@35@82
E@mail: sbrcpo@ukr.net
Http://sbrcpo.at.ua

Директор: Гусейнов Самандар Надир огли.
СБРЦПО ім. П.Ф. Кривоноса є одним із найстаріших держаних професійно#технічних навчальних закладів, якому у 2020 році

виповнюється 120 років. Має третій атестаційний рівень і забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно#технічній освіті за
напрямками залізничного транспорту, громадського харчування, комерційної діяльності і загальних професій для всіх галузей
господарства.

Колектив закладу бере активну участь у Всеукраїнських, обласних, регіональних конкурсах та фестивалях. У 2017 році
нагороджений золотою медаллю Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2017” за перемогу у номінації “Розробка та
впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення
рівня знань молоді”. Золотою медаллю була відзначена робота “Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості” представлена на
Дев’ятій міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті”

У 2018 році педагогічний колектив брав участь у Дев’ятій Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2018” та Сьомій
міжнародній виставці освіти за кордоном “World Edu”, став переможцем рейтингового виставкового конкурсу і отримав Диплом
Гран#Прі “Лідер професійної (професійно#технічної) освіти України, а також Диплом за презентацію досягнень і інноваційних пошуків
у реформуванні національної сфер и освіти та науки. У 2020 році СБРЦПО ім. П.Ф. Кривоноса знову отримав Диплом Гран#Прі “Лідер
професійної (професійно#технічної) освіти України”.

Колектив СБРЦПО ім. П.Ф. Кривоноса створює позитивний імідж робітничих професій, співпрацює із роботодавцями,
соціальними партнерами та центром зайнятості.

PETRO KRYVONOS SLOVYANSK MULTIPROFILED REGIONAL CENTER OF PROFESSIONAL
EDUCATION OF DONETSK REGION

Address: 5 Gagarin St., Slovyansk, Donetsk region, 84109, Ukraine
Тel./fax: +38 06262 7@35@82 
E@mail: sbrcpo@ukr.net
Http://sbrcpo.at.ua 

Director: Guseynov Samandar Nadir ogli.
Slovjansk multidiprofiled regional centre of professional education is one of the oldest state vocational educational institutions; which in

2020 celebrared 120 years anniversary; it also has the third level of attestation and provides realization of citizens’ needs in vocational – tech#
nical education in areas of rail transport, public catering, business and common professions for all branches of industry. The staff of the insti#
tution participates in All Ukrainian, regional contests and festivals. In 2017, the center was awarded with a gold medal of the International
Exhibition “Modern Educational Institutions – 2017” for the winning in the nomination “Development and introduction of innovative projects,
training technologies, programs and solutions for the modernization of the educational process and raising the level of youth knowledge.”
The gold medal was given to the work “Inclusive education: equal rights – equal opportunities”, presented at the Ninth International Exhibition
“Innovation in Modern Education.

In 2018, the teaching staff participated in the Ninth International Exposition “Modern Education Institutions – 2018” and the Seventh
International Exhibition of Education abroad “World Edu”, became the winner of the rating exhibition competition and received the Grand Prix
Diploma “The Leader of Professional Education of Ukraine “, as well as the Diploma for presentation of achievements and innovative search#
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es in the reform of national spheres and education and science. In 2020 Slovjansk multidiprofiled regional centre of professional education
received the Grand Prix Diploma “The Leader of Professional Education of Ukraine “.

Pedagogical staff of the Slavyansk multi#profiled centre of professional education by P.F. Krivonos creates a positive image of working
professions, cooperates with employers, social partners and the employment center.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ “ХАРКІВСЬКЕ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОБУТУ”

Адреса: вул. Конторська, 2, м. Харків, 61012, Україна
Тел.: +38 057 712@00@95
E@mail: pr.vpuuipa@ptukh.org.ua
Http://liceyuipa.ptu.org.ua/

Державний заклад професійної (професійно#технічної) освіти “Харківське вище професійне училище швейного виробництва та
побуту” забезпечує реалізацію права громадян на здобуття високого рівня робітничих кваліфікацій. Під керівництвом директора
училища, заслуженого працівника освіти України Батраченко Нінель Володимирівни працює колектив креативних та натхненних
педагогів, який ефективно і швидко реагує на запити виробництва, які постійно змінюються. 

Виходячи зі сформованих умов виробництва педагогічний колектив впроваджує новітні технології, які дозволяють здобувачам
освіти формувати та засвоювати професійні та соціальні компетентності. Роботодавці знають наш заклад професійної освіти як
стабільного постачальника кадрів для швейного виробництва та сфери послуг. Творчі досягнення колективу завжди крокують поруч
з реформами та перемогами освітян міста, області, держави.

KHARKIV HIGHER PROFESSIONAL SCHOOL OF SEWING PRODUCTION AND LIVING

Address: 2 Kontorska St., Kharkiv, 61012, Ukraine
Tel.: +38 057 712@00@95
E@mail: pr.vpuuipa@ptukh.org.ua
Http://liceyuipa.ptu.org.ua/

The State Institution of Vocational Education “Kharkiv Higher Vocational School of sewing and service” provides the realization  citizens
‘right to obtain a high level of workers’ qualifications. Under the guidance of director school’s, Honored Educatоr of Ukraine Ninel Batrachenko,
teaching staff of creative and inspired educators works, who effectively and quickly responds to rapidly changing production demands. Based
on the prevailing conditions of production, the pedagogical team introduces the latest technologies, which allow the educators to form and
acquire professional and social competences. Employers know our vocational training institution as a stable provider of garment and service
indusry. The creative achievements of the team always keep pace with the reforms and educators victories of the city, region, and state.

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ М. ЖИТОМИРА”

Адреса: проспект Миру, 18, м. Житомир, 10002, Україна
Тел.: +38 0412 25@88@03
E@mail: zhpllp@ukr.net
Http://zhpllp.licey.org.ua/

Директор: Старинець Олег Ігорович.
Готуємо професіоналів загальнодержавного значення.
За профтехосвітою – майбутнє Житомира, України і Європи. І в цьому немає перебільшення. Адже сьогодні, у час динамічних

суспільних змін і  суттєвого переформатування  ринку праці, система підготовки кваліфікованих робочих кадрів набуває  особливого
значення.  Наша спільна мета – випускник, що відповідає запитам сучасного ринку праці, людина високої доброчесності,
національної свідомості і культури, яка має професійні і життєві компетенції аби сміливо крокувати у європейському співтоваристві.

Впевнені, наших випускників чекає світ високих технологій, світ сучасних знань і успішної кар’єри. Жага до навчання,
самовдосконалення та віра в те, що будь#яка цеглина, закладена у першу почесну робітничу професію, знадобиться у професійному
становленні і зробить життя наших випускників насиченим і успішним!

ZHYTOMYR LIGHT INDUSTRY AND CONSUMER SERVICES CENTER

Address: 18 Myr Avenue, Zhytomyr, 10002, Ukraine
Tel.: +38 0412 25@88@03
E@mail: zhpllp@ukr.net
Http://zhpllp.licey.org.ua/

Director: Oleh Ixorovych Starynets’.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ”

Адреса: вул. Воронізька, буд. 38, м. Шостка, Сумська область, 41100, Україна
Тел.: +38 05449 2@15@14
E@mail: vpu19@ukr.net
Http://vpu19.ucoz.ua

Державний професійно#технічний навчальний заклад “Шосткинське вище професійне училище” має третій рівень акредитації 
і надає освітні послуги з отримання професійно#технічної освіти відповідно до кваліфікаційних вимог щодо підготовки з робітничих
професій. Також пропонуються курси з професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Професійна освіта включає підготовку з таких професій як кухар, кондитер, бармен, офіціант, обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних, столяр, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, муляр, маляр та за
спеціальністю Харчові технології.
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SHOSTKA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL

Address: 38 Voronizka St., Shostka, Sumy region, 41100, Ukraine
Тel.: +38 05449 2@15@14
E@mail: vpu19@ukr.net
Http://vpu19.ucoz.ua

State Vocation Establishment “Shostka Higher Vocational School” has got the third level of accreditation and provides the educational
services in getting vocational education according to the qualification requirements for training students for skills#based careers. Professional
retraining and improving qualification courses are also offered.

Vocational Education includes training for such occupations as a cook, a confectioner, a bartender, a waiter, a secretary, an accountant,
a joiner, an electric and gas welder, an auto fitter (mechanic), a brick layer, a housepainter. 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ШОСТКИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”

Адреса: вул. Гагаріна, 21, м. Шостка, 41100, Україна
Тел.: +38 05449 7@27@16, 4@01@69, 4@01@68
Факс: +38 05449 7@27@16
E@mail: shzentrpto@gmail.com
Http://shzentrpto.ucoz.ua/

ДНЗ “Шосткинський центр ПТО” має ІІІ атестаційний рівень і здійснює освітню діяльність за напрямами підготовки: сфера послуг,
громадське харчування, торговельно#комерційна діяльність, автомобільний транспорт, сільське господарство, загальні для всіх
галузей економіки. Навчальний заклад має гуртожиток для учнів на 144 місця.

У ДНЗ “Шосткинський центр ПТО” навчається більше 500 учнів. 

SHOSTKA CENTRE OF VOCATIONAL EDUCATIONAL

Address: 21 Gagarin St., Shostka, 41100, Ukraine
Tel: +38 05449 7@27@16, 4@01@69, 4@01@68
Fax: +38 05449 7@27@16
E@mail: shzentrpto@gmail.com
Http://shzentrpto.ucoz.com.ua

State Educational Establishment ‘’Shostka Centre of Vocational Education’’ has the third certificational level and realizes educational activ#
ity for training directions such as the sphere of service, public feeding, trade commercial activity, automobile transport, agriculture total for
all branches of economy.

The Educational Establishment has a hostel for 144 places.
The are more 500 pupils study at State Educational Establishment.

НАВЧАЛЬНО�МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Адреса: вул. Київська,46, м. Вінниця, 21000, Україна
Тел.: +38 0432 67@11@04
E@mail: vinnmc@ukr.net
Https://nmc@pto.vn.ua

Директор: Дорош Василь Степанович.
Навчально#методичний центр професійно#технічної освіти у Вінницькій області організований на базі кабінету професійної

підготовки ОІПОПП у січні 1995 р. З 1999 р. в складі НМЦ ПТО працює Вінницький інформаційний вузол загальнодержавної
автоматизованої системи “Освіта”. Єдина методична проблема: “Впровадження інноваційних технологій  в освітній процес ЗП(ПТ)О”.
Основні напрями роботи:

– створення оптимальних умов для безперервної освіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та розвитку їх професіоналізму;
– вивчення, узагальнення та поширення серед педагогічних працівників позитивного педагогічного досвіду;
– розробка, апробація і впровадження ДС ПТО; 
– моніторингові дослідження основних об’єктів діяльності ЗП(ПТ)О; 
– розвиток експериментально#дослідницької та інформаційно#видавничої діяльності;
– участь у міжнародних проектах.

EDUCATION�METHODOLOGICAL CENTER OF VOCATIONAL EDUCATION IN VINNYTSIA REGION 

Address: 46 Kyivska St., Vinnytsia, 21000, Ukraine
Тel.: +38 0432 67@11@04
E@mail: vinnmc@ukr.net
Https://nmc@pto.vn.ua

Teaching#Methodology Center for Vocational Education in Vinnytsia region organized on the basis of training Regional Institute of
Postgraduate Education teachers office in January 1995. From 1999 within the EMC STE operates an information site Vinnitsa national auto#
mated system “Education”. 

One methodological problem of “Innovative technologies in educational process vocational”. Key areas of work: 
– creation of optimal conditions for the continuous education of pedagogical staff of vocational education institutions and the develop#

ment of their professionalism;
– study, generalization and dissemination of positive pedagogical experience among pedagogical workers;
– development, approbation and implementation of DS VET;
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– monitoring studies of the main objects of the activity of the vocational education institutions;
– development of experimental research and information#publishing activities;
– participation in international projects.

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЖМЕРИНСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ”
Адреса: вул. Київська, 13, м. Жмеринка, 23100, Вінницька область, Україна
Тел./факс: +38 04332 4@42@70
E@mail: zhmerinka_vpu@ukr.net
Http://www.zhmerinkavpu.com.ua

Директор: Кузьмін Владислав В’ячеславович.

ZHMERYNKA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF VINNYTSIA REGION
Address: 13 Kyivska St., Zhmerynka, Vinnytsia region, 23100, Ukraine
Tel./fax: +38 04332 2@29@87
E@mail: zhmerinka_vpu@ukr.net
Http://www.zhmerinkavpu.com.ua

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВІННИЦЬКЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ”
Адреса: вул. Червоноармійська, 5, м. Вінниця, 21032, Україна 
Tел./факс: +38 0432 26@32@32
E@mail: vmvpu.vn.ua@gmail.com
Http://vmvpu.vn.ua

Директор: Дмитрик Олександр Дмитрович.

VINNYTSIA INTERREGIONAL HIGHER VOCATIONAL SCHOOL
Address: 5 Chervonoarmiyska St., Vinnytsia, 21009, Ukraine
Tel./fax: +38 0432 26@32@32
E@mail: vmvpu.vn.ua@gmail.com
Http://vmvpu.vn.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “БРАЇЛІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: вул. Чайковського, 13, смт Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, 23130, Україна
Tел./факс: +38 04332 3@35@38
E@mail: brailov@licey@ukr.net
Http://bplbrailov.com.ua

В.о. директора: Лисак Андрій Романович.

BRAYILIV VOCATIONAL LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address: 13 Tchaikovsky St., Brayiliv, Zhmerynka district, Vinnytsia region, 23130, Ukraine
Tel./fax: +38 04332 3@35@38
E@mail: brailov@licey@ukr.net
Http://bplbrailov.com.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 7 М. ВІННИЦІ”
Адреса: вул. Київська, 118, м. Вінниця, 21022, Україна
Tел./факс: +38 0432 67@04@70
E@mail: vvpu7@ukr.net
Http://vinvpu7.vn.ua/ 

Директор: Нартовський Володимир Юрійович.

VINNYTSIA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 7 
Address: 118 Kyivska St., Vinnytsia, 21022, Ukraine 
Tel./fax: +38 0432 67@04@70
E@mail: vvpu7@ukr.net
Http://vinvpu7.vn.ua/ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11 М. ВІННИЦІ
Адреса: Немирівське шосе, 78, м. Вінниця, 21034, Україна
Tел./факс:+38 0432 27@50@87
E@mail: vinvpu11@ukr.net
Http://vpu11.vn.ua

Директор: Бевх Михайло Григорович.
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VINNYTSIA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 11 
Address: 78 Nemyrivske Shose, Vinnytsia, 21034, Ukraine
Tel./fax: +38 0432 27@50@87
E@mail: vinvpu11@ukr.net
Http://vpu11.vn.ua

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ”
Адреса: вул. Хмельницьке шосе,145, м. Вінниця, 21029, Україна
Тел.: +38 0432 51@34@28
E@mail: vpusp@ukr.net
Http://vvpusp.ho.ua

В.о. директора: Балицька Валентина Євгеніївна.
Головна мета діяльності навчального закладу – підготовка кваліфікованих робітників з високим рівнем професійної

компетентності. Акцентами навчально#виховного процесу є впровадження білінгвальної освіти, акме#технологій, інклюзивної освіти,
використання інноваційних технологій. Європейські тенденції спонукають педагогічний колектив до формування кваліфікованих
робітників нової формації. Розвиток в учнів культури підприємництва у бізнесі здійснюється через діяльність навчально#
тренувальних фірм. На базі навчального закладу створено Навчально#практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за
професією “Швачка. Кравець. Закрійник”. Учні проходять виробничу практику в курортних комплексах Болгарії.

VINNYTSIA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF PUBLIC SERVICE 
Address: 145 Khmelnytske Shose, Vinnytsia, 21029, Ukraine
Tel.: +38 0432 51@34@28
E@mail: vpusp@ukr.net
Http://vvpusp.ho.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ М. ХМІЛЬНИК”
Адреса: площа Перемоги, 7, м. Хмільник, Вінницька область, 22000, Україна
Tел./факс: +38 04338 2@25@48
E@mail: plsp_khm@ukr.net
Http://hmilnyk.licey.org.ua

Директор: Коломієць Микола Петрович.

KHMILNYK VOCATIONAL LYCEUM OF SERVICES OF VINNYTSIA REGION
Address: 7 Peremoga Square, Khmilnyk, Vinnytsia region, 22000, Ukraine
Tel./fax: +38 04338 2@25@48
E@mail: plsp_khm@ukr.net
Http://hmilnyk.licey.org.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”
Адреса: вул. Ватутіна, 72, м. Вінниця, 21001, Україна
Tел./факс: +38 0432 27@10@56
E@mail: vcptopp@ukr.net
Http://vcptopp.vn.ua/

Директор: Савлук Олег Анатолійович. 

VINNYTSIA VOCATIONAL CENTRE OF RENDERING INDUSTRY
Address: 72 Vatutina St., Vinnytsia, 21011, Ukraine
Tel./fax: +38 0432 56@38@17
E@mail: vcptopp@ukr.net
Http://vcptopp.vn.ua/

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 41 М. ТУЛЬЧИН 
Адреса: вул. Леніна,131, м. Тульчин, Вінницька область, 23600, Україна
Tел./факс: +38 04335 2@31@75
E@mail: hvs@41tulchin@ukr.net
Http://www.hvs@41.vn.ua/

Директор: Друм Тетяна Петрівна.

TULCHIN HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 41 OF VINNYTSIA REGION
Address: 133 Lenin St., Tulchin, Vinnytsia region, 23600, Ukraine
Tel./fax: +38 04335 2@31@75
E@mail: hvs@41tulchin@ukr.net
Http://www.hvs@41.vn.ua/
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ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ГНІВАНСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ДВІЧІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Р. Я. МАЛІНОВСЬКОГО”
Адреса: вул. Промислова, 2, м. Гнівань, Вінницька область, 23310, Україна
Tел./факс: +38 04355 3@36@72 
E@mail: gnivproflicey@ukr.net
Https://gnivproflicey.at.ua

Директор: Цимбалюк Ольга Віталіївна.

HNIVAN VOCATIONAL LYCEUM NAMED BY TWICE A HERO OF SOVIET UNION R. MALINOVSKYI
OF VINNYTSIA REGION
Address: 2 Promyslova St., Hnivan, Vinnytsia region, 23310, Ukraine
Tel./fax: +38 04355 3@36@72
E@mail: gnivproflicey@ukr.net
Https://gnivproflicey.at.ua

МИХАЙЛОВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 
Адреса: вул. Леніна, 4, с. Михайлівці, Мурованокуриловецький район, Вінницька область, 23411, Україна
Tел./факс: +38 04356 3@54@82
E@mail: myhajlivcipal@ukr.net
Http://myhagro.licey.org.ua/

Директор: Реморов Ярослав Станіславович.

MIHAYLIVTSI VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address: 4 Lenina St., Mihaylivtsi, Murovani Kurylivtsi district, Vinnytsia region, 23411, Ukraine
Tel./fax: +38 04356 3@54@82
E@mail: myhajlivcipal@ukr.net
Http://myhagro.licey.org.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “НЕМИРІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: вул. 50 років ВЛКСМ, 1, м. Немирів, Вінницька область, 24343, Україна
Tел.: +38 04331 2@23@20
Факс: +38 04331 2@27@80
E@mail: nem_licey@ukr.net
Http://npl.ho.ua 

Директор: Попатенко Микола Іванович.

NEMYRIV VOCATIONAL LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address: 1 50 Rokiv VLKSM St., Nemyriv, Vinnytsia region, 24343, Ukraine
Tel.: +38 04331 2@23@20
Fax: +38 04331 2@27@80
E@mail: nem_licey@ukr.net
Http://npl.ho.ua 

ЗОЗІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Адреса: вул. Леніна, 5, с. Зозів, Липовецький район, Вінницька область, 22525, Україна
Tел./факс: +38 04358 3@73@25 
E@mail: zozivpal@ukr.net
Http://zoziv@pal.inf.ua

Директор: Мельничук Володимир Борисович.

ZOZIV VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address 5 Lenin St., Zoziv, Lypovetski district, Vinnytsia region, 22525, Ukraine
Tel./fax: +38 04358 3@73@25
E@mail: zozivpal@ukr.net
Http://zoziv@pal.inf.ua

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “МАЗУРІВСЬКИЙ
АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”
Адреса: вул. Польова, 1, с. Мазурівка, Чернівецький район, Вінницька область, 22626, Україна
Tел./факс: +38 04357 2@13@38
E@mail: maspto@ukr.net
Http://mazurivka.ptu.in.ua/

Директор: Гринєвський Анатолій Іванович.
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MAZURIVKA AGRARIAN CENTER OF VOCATIONAL EDUCATION OF VINNYTSIA REGION
Address: 1 Polova St., Mazurivka, Cherniveckyi district, Vinnytsia region, 22626, Ukraine
Tel./fax: +38 04357 2@13@38
E@mail: maspto@ukr.net
Http://mazurivka.ptu.in.ua/

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) “ЗАБОЛОТНЕНСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 31 ІМЕНІ Д. К. ЗАБОЛОТНОГО”
Адреса: вул. Леніна, 1, с. Заболотне, Крижопільський район, Вінницька область, 24631, Україна
Tел./факс: +38 04340 2@86@21
E@mail: vpu_31@ukr.net
Http://www.vpu@31.com.ua

В.о. директора: Самборський Віталій Володимирович.

DANYLO ZABOLOTNYI ZABOLOTNE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 31 OF VINNYTSIA
REGION
Address: 1 Lenina St., Zabolotne, Kryzhopil district, Vinnytsia region, 24631, Ukraine
Tel./fax: +38 04340 2@86@21
E@mail: vpu_31@ukr.net
Http://www.vpu@31.com.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ № 1 
М. ВІННИЦІ”
Адреса: вул. Тарногродського, 27, м. Вінниця, 21022, Україна
Тел./факс: +38 0432 65@53@62
E@mail: cpto_1@vn.ua
Http://www.cpto1.vn.ua

Директор: Дяків Валерій Васильович.

VINNYTSIA VOCATIONAL CENTRE № 1 
Address: 27 Tarnogrodskogo St., Vinnytsia, 21022, Ukraine
Tel./fax: +38 0432 65@53@62, 50@98@64
E@mail: cpto_1@cpto1.vn.ua
Http://www.cpto1.vn.ua

КУЗЬМИНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 
Адреса: вул. Студентська, 30, с. Кузьминці, Барський район, Вінницька область, 21040, Україна
Tел./факс: +38 04341 37@5@43
E@mail: kuzsat@i.ua
Https://kuzminetskijlitsej.webnode.com.ua/

В.о. директора: Солдатов Борис Олександрович.

KUZMYNTSI VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address: 30 Studentska St., Kuzmyntsi, Bar district, Vinnytsia region, 23040, Ukraine
Tel./fax: +38 04341 37@5@43
E@mail: kuzsat@i.ua
Https://kuzminetskijlitsej.webnode.com.ua/

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “БАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: вул. Григоровичів@Барських, 3, м. Бар, Вінницька область, 23000, Україна
Tел./факс: +38 04341 2@20@44
E@mail: barbydlizey@ukr.net
Https://barbud.vn.ua/

Директор: Лановий Валерій Іванович.
Державний навчальний заклад “Барський професійний будівельний ліцей” здійснює підготовку висококваліфікованих робітників

на основі базової та повної середньої освіти за такими спеціальностями: муляр, штукатур, лицювальник#плиточник, маляр,
монтажник систем утеплення будівель, електрогазозварник, столяр, оператор комп’ютерного набору, бухгалтер, а також здійснює
перепідготовку незайнятого населення. З 2015 року в ліцеї працює Регіональний будівельний навчально#практичний Центр 
у співпраці з кoмпанією “Хенкель#Баутехнік (Україна)”. 

BAR PROFESSIONAL BUILDING VOCATIONAL SCHOOL
Address: 3 Grigorovichiv@Barskykh St., Bar, Vinnytsia region, 23000, Ukraine
Tel.: +38 04341 2@20@44
E@mail: barbydlizey@ukr.net
Https://barbud.vn.ua/
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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ” 
Адреса: вул. Чабанюка, 7, смт Крижопіль, Вінницька область, 24600, Україна
Tел.: +38 04340 2@12@76
Факс: +38 04340 2@16@90
E@mail: krlicey@ukr.net
Http://www.krlicey.com.ua

Директор: Бурдейний Василь Миколайович.

KRYZHOPIL VOCATIONAL BUILDING LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address: 7 Chabanyuk St., Kryzhopil, Vinnytsia region, 24600, Ukraine
Tel.: +38 04340 2@12@76
Fax: +38 04340 2@16@90
E@mail: krlicey@ukr.net
Http://www.krlicey.com.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ”
Адреса: проспект Юності, 10/23, м. Вінниця, 21021, Україна
Tел./факс: +38 0432 46@40@08
E@mail: vcptotd@ukr.net
Http://vinprofcenter.org.ua

В.о. директора: Дацишина Галина Вікторівна.

VINNYTSIA VOCATIONAL TECHNICAL CENTER OF TECHNOLOGY AND DESIGN
Address: 10/23 Unosty St., Vinnytsia, 21021, Ukraine
Tel./fax: +38 0432 46@40@08
E@mail: vcptotd@ukr.net
Http://vinprofcenter.org.ua

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ХМІЛЬНИЦЬКИЙ
АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”
Адреса: вул. Жданова, 65, м. Хмільник, Вінницька область, 22000, Україна
Тел./факс: +38 04328 2@30@53
E@mail: hacpto17@ukr.net
Http://hmilnyk@agro.osv.org.ua

Директор: Дем’янюк Анатолій Якович. 

KHMILNYK AGRARIAN CENTER OF VOCATIONAL EDUCATION OF VINNYTSIA REGION
Address: 65 Zhdanova St., Khmilnyk, Vinnytsia region, 22000, Ukraine
Tel./fax: +38 04328 2@30@53
E@mail: hacpto17@ukr.net
Http://hmilnyk@agro.osv.org.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КОМАРГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ”
Адреса: вул. Леніна,14, с. Комаргород, Томашпільський район, Вінницька область, 24225, Україна
Тел./факс: +38 04348 4@63@37
E@mail: komargorodpal@gmail.com
Https://kvpy.vn.ua

Директор: Ковальчук Михайло Іванович.

KOMARGOROD HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF VINNYTSIA REGION
Address: 14 Lenin St., Komargorod, Tomashpil district, Vinnytsia region, 24255, Ukraine
Tel./fax: +38 04348 4@63@37
E@mail: komargorodpal@gmail.com
Https://kvpy.vn.ua

ТЕПЛИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Адреса: вул. Воронцова, 1, м. Теплик, Вінницька область, 23800, Україна
Tел./факс: +38 04353 2@15@00 
E@mail: teplik@pal@ukr.net
Http://teplik@pal.inf.ua

Директор: Сокотнюк Сергій Олександрович
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TEPLYK VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
Address: 1 Vorontsova St., Teplyk, Vinnytsia region, 23800, Ukraine
Tel./fax: +38 04353 2@15@00
E@mail: teplik@pal@ukr.net
Http://teplik@pal.inf.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ГУЩИНЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ”
Адреса: вул. Леніна, 104, с. Гущинці, Калиновський район, Вінницька область, 22434, Україна
Tел./факс: +38 043333 3@64@33
E@mail: guscineske_vpu@ukr.net
Http://www.vpu@32.vinnitsa.com

В.о. директора: Гаврилюк Володимир Олександрович.

HUSHCHYNTSI HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF v REGION
Address: 104 Lenin St., Hushcyntsi, Kalynivka district, Vinnytsia region, 22434, Ukraine
Tel./fax: +38 043333 3@64@33
E@mail: guscineske_vpu@ukr.net
Http://www.vpu@32.vinnitsa.com

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 42 М. ПОГРЕБИЩЕ
Адреса: вул. Ракитна, 12, м. Погребище, Вінницька область, 22200, Україна
Тел./факс: +38 04346 2@13@12
E@mail: vpu_42@vc.ukrtel.net
Http://vpu@42.com

Директор: Огородник Сергій Васильович

POHREBYSCHE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 42 
Address: 12 Rakytna St., Pohrebysche, Vinnytsia region, 22200, Ukraine
Tel:/fax: +38 04346 2@13@12
E@mail: vpu_42@vc.ukrtel.net
Http://vpu@42.com

ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 14 СМТ. ВОРОНОВИЦЯ  
Адреса: вул. Гагаріна, 3, смт Вороновиця, 23252, Україна
Тел./факс: +38 0432 56@76@73
E@mail: voron@ptu14@ukr.net
Http://ptu14.vn.ua/

Директор: Нагорний Володимир Миколайович.

VORONOVYTSIA VOCATIONAL SCHOOL № 14
Address: 3 Hagarina St., Voronovytsia, 23252, Ukraine
Tel/fax: +38 0432 56@76@73
E@mail: voron@ptu14@ukr.net
Http://ptu14.vn.ua/

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КОЗЯТИНСЬКЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” 
Адреса: вул. Катукова, 44, м. Козятин, Вінницька область, 22100, Україна 
Tел./факс: +38 04342 2@00@65
E@mail: vpuzt@vpuzt.com.ua 

Директор: Стецюк Андрій Олексійович

KOZYATYN REGIONAL HIGHER PROFESSIONAL COLLEGE OF RAILWAY TRANSPORT 
Address: 44 Katukov St., Kozyatyn, Vinnytsia region, 22100, Ukraine 
Tel.: +38 04342 2@00@65 
Fax: +38 04342 2@79@91 
E@mail: vpuzt@vpuzt.com.ua

НАВЧАЛЬНО�МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛУГАНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ 

Адреса: пр. Центральний, 17, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, Україна
Тел.: +38 06452 4@00@50
Е@mail: nmc_pto_lug@ukr.net
Http://nmc@pto.lg.ua

Директор: Володимир АРТЮШЕНКО.



Іnternational exhibition “World Edu”

127

Навчально#методичний центр професійно#технічної освіти у Луганській області є державною установою, яка здійснює
навчально#методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу в закладах професійної (професійно#технічної) освіти
Луганської області.

Пріоритетні напрямки роботи НМЦ ПТО у Луганській області:
– управління якістю П(ПТ)О в умовах її модернізації;
– створення оптимальних умов для безперервної освіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та розвитку їх професіоналізму; 
– вивчення та узагальнення прогресивного педагогічного досвіду;
– здійснення інноваційної освітньої та інформаційно#видавничої діяльності;
– упровадження в навчальний процес прогресивних виробничих та педагогічних технологій;
– моніторингові дослідження основних об’єктів діяльності ЗП(ПТ)О;
– робота щодо підвищення фахової компетенції педагогів; 
– методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення; 
– організаційно#методичне забезпечення участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні із

загальноосвітніх предметів.

EDUCATIONAL METHODICAL CENTER OF PROFESSIONAL VOCATIONAL EDUCATION IN
LUHANSK REGION

Address: 17 Centralny Avenue, Severodonetsk, Luhansk region, 93404, Ukraine 
Tel.: +38 06452 4@00@50
Е@mail: nmc_pto_lug@ukr.net
Http://nmc@pto.lg.ua

Учасники виставки/Participants of the exhibition:

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ”
Адреса: вул. Сметаніна, 5@а, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93404, Україна 
Тел.: +38 050 465@74@52
E@mail: cz1230@lgocz.gov.ua
Http://lcpto.ues.by

Директор: Євген НАЗАРОВ.
ДНЗ “Луганський центр професійно#технічної освіти державної служби зайнятості” заклад освіти, підпорядкований Державному

центру зайнятості через Луганський обласний центр зайнятості.
За стислий термін центр здійснює безкоштовну професійну перепідготовку і підвищення кваліфікації безробітних з метою

підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці та працевлаштування за фахом. Співпраця з роботодавцями,
підбір персоналу, навчання на замовлення, курси цільового призначення, майстер#класи.

LUHANSK CENTER OF PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATION OF THE STATE 
EMPLOYMENT SERVICE
Address: 5@a Smetanіna St., Sievierodonetsk, Luhansk region, 93404, Ukraine
Tel.: +38 050 465@7452
E@mail: cz1230@lgocz.gov.ua
Http://lcpto.ues.by

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 92 М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
Адреса: вул. Новікова, 6, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, Україна 
Тел./факс: +38 06452 2@76@91, 2@77@12
Е@mail: vpu92sever@ukr.net 
Http://vpu92.lg.ua

Директор: Микола ЛІЩІШИН.
Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька є державним закладом освіти, який здійснює освітню діяльність з підготовки

фахівців у галузях торгівлі та громадського харчування за освітньо#кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник та
молодший спеціаліст.

На базі Вищого професійного училища № 92 м. Сєвєродонецька працює навчально#виробничий торговельний комплекс, який
працює за наступними напрямами:

– підготовка конкурентоспроможних робітників за професіями продавець, кухар, кондитер, майстер ресторанного
обслуговування;

– вивчення та впровадження новітніх навчально#виробничих технологій у навчально#виробничий процес;
– вироблення нових форм організації профорієнтаційної роботи, популяризація робітничих професій серед населення;
– створення додаткових робочих місць;
– випуск та реалізація продукції власного виробництва;
– упровадження в навчальний процес новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів, матеріалів;
– підтримання постійної взаємодії між підприємствами та іншими професійними (професійно#технічними) закладами освіти 

з метою поширення інноваційних, педагогічних та виробничих технологій.
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HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 92 OF SIEVIERODONETSK 
Address: 6 Novikova St., Sievierodonetsk, 93400, Ukraine
Tel./fax: +38 06452 2@76@91, 2@77@12
E@mail: vpu92sever@ukr.net
Http://vpu92.lg.ua

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: вул. Маяковського, 18, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93413, Україна
Тел./факс: +38 06452 2@90@08, 4@22@92
Е@mail: spsl98@ukr.net
Http://www.spsl.ho.ua

Директор: Борис ГРЕЧИШКІН.
Державний навчальний заклад “Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей” є державним закладом освіти, діяльність

якого спрямована на якісну підготовку висококваліфікованого, творчого, конкурентоспроможного на ринку праці робітника. 
За сприяння компанії “Хенкель#Баутехнік (Україна)” в закладі освіти відкрито Навчально#практичний будівельний центр, а також

навчально#практичний центр за професійним спрямуванням “Зварювальні технології”, які здійснюють підготовку робітників за
новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. 

SIEVIERODONETSK VOCATIONAL BUILDING LYCEUM
Address: 18 Mayakovskiy St., Sievierodonetsk, Luhansk region, 93413, Ukraine
Тel./fax: +38 06452 2@90@08, 4@22@92
E@mail: spsl98@ukr.net
Http://www.spsl.ho.ua

НОВОАЙДАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Адреса: вул. Незалежності, 68, смт Новоайдар, Новоайдарський район, Луганська область, 93500, Україна
Тел.: +38 06445 9@42@37
Е@mail: npal121@ukr.net
Http://ndarpal.lg.ua 

Директор: Олександр ЛЕВЧЕНКО.
Новоайдарський професійний аграрний ліцей є державним закладом професійної (професійно#технічної) освіти другого

атестаційного рівня, що з 1983 року здійснює професійне (професійно#технічне) навчання.
Пріоритетні напрямки роботи:
– забезпечення здобуття професійної (професійно#технічної) освіти за освітньо#кваліфікаційним рівнем “кваліфікований

робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії), перепідготовка та підвищення кваліфікації;
– розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури майбутніх кваліфікованих

робітників;
– забезпечення якості професійного навчання та виховання здобувачів освіти;
– задоволення потреб економіки регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних робітниках на ринку праці;
– реалізація розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних,

соціальних, вікових особливостей здобувачів освіти.

NOVOАYDAR PROFESSIONAL AGRARIAN LYCEUM
Address: 68 Nezalezhnist St., Novoaydar, Luhansk region, 93500, Ukraine
Tel.: +38 06445 9@42@37
E@mail: npal121@ukr.net
Http://ndarpal.lg.ua

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРИВІЛЬСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: вул. Пушкіна, буд. 21, м. Привілля, м. Лисичанськ, Луганська область, 93191, Україна
Тел.: +38 06451 2@63@69
Е@mail: ppl55@ukr.net
Http://privilly.wixsite.com/ppl55

Директор: Олексій ЖУКОВ.
ДПТНЗ “Привільський професійний ліцей” є закладом освіти другого атестаційного рівня, який понад 70 років здійснює

підготовку кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на ринку праці. Готує здобувачів освіти закладу до активної участі 
у соціально#економічному житті країни. 

Педагогічний колектив працює над упровадженням методу проектів у професійне навчання, що забезпечує ефективність та
якість освіти.

У рамках українсько#швейцарського проекту на базі ліцею відкрито навчально#практичний центр з професії “Монтажник
санітарно#технічних систем і устаткування”, спрямованого на ринково#орієнтовану, практичну та сучасну освіту у сфері санітарних
технологій.
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PRYVILLIYA PROFESSIONAL LYCEUM
Address: 21 Pushkin St., Pryvillya, Lysychansk, Luhansk region, 93191, Ukraine
Тel.: +38 06451 2@63@69
E@mail: ppl55@ukr.net
Http://privilly.wixsite.com/ppl55

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТОРГОВО�КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Адреса: вул. ім. Д.І. Менделєєва, 47, м. Лисичанськ, Луганська область, 93100, Україна
Тел.: +38 06451 7@35@61, 7@30@42
Е@mail: listorgkl@ukr.net
Http://www.ListorgKL.narod.ru

Директор: Наталія ШУМІЛКІНА.
Лисичанський професійний торгово#кулінарний ліцей є державним закладом професійної (професійно#технічної) освіти, який

має другий атестаційний рівень, сучасну матеріально#технічну базу, новітнє навчально#методичне забезпечення. 
Заклад надає освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки 

з робітничих професій, професійно#технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Професійно#практична
підготовка здійснюється в регіоні, по за його межами в Україні та закордоном. 

LYSYCHANSK PROFESSIONAL TRADE AND CULINARY LYCEUM
Address: 47 D. I. Mendeleev St., Lysychansk, 93100, Ukraine
Tel.: +38 06451 7@35@61, 7@30@42
E@mail: listorgkl@ukr.net
Http://www.ListorgKL.narod.ru

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЩАСТИНСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: кв. Енергетиків, 2В, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область, 91480, Україна
Тел./факс: +38 0642 96@04@61
E@mail: spl_ptu54@ukr.net
Http://spl@ptu54.ucoz.net

Директор: Вікторія ДІДОРА.
Державний професійно#технічний навчальний заклад “Щастинський професійний ліцей” – сучасний професійно#технічний заклад

освіти другого атестаційного рівня, що здійснює підготовку висококваліфікованих робітників з престижних професій. Робота закладу
освіти спрямована на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної
діяльності, розвиток компетентностей та професіоналізму, виховання загальної і професіональної культури. Упроваджується система
локального моніторингу ринку праці, створюються належні умови для надання якісної освіти кваліфікованих робітників.

SHCHASTYA PROFESSIONAL LYCEUM
Address: 2 V Energetikiv quarter, Shchastya, Novoaydarsky district, Lugansk region, 91480, Ukraine
Tel.: +38 0642 96@04@61
E@mail: spl_ptu54@ukr.net
Http://spl@ptu54.ucoz.net

БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 
Адреса: вул. Перемоги, 6, с. Паньківка, Білокуракинський район, Луганська область, 92253, Україна
Тel./fax: +38 06462 2@10@00; 9@75@25
Е@mail: bpal117lg@ukr.net
Http://bpal117.at.ua

Директор: Олег ТУРЧАННІКОВ.
Білокуракинський професійний аграрний ліцей – заклад освіти, що забезпечує підприємства аграрної галузі Луганської області

конкурентоспроможними робітничими кадрами.
Педагогічний колектив закладу освіти працює над методичною проблемою: “Упровадження інноваційних технологій в освітній процес”. 
Викладачі та майстри виробничого навчання знаходяться в постійному творчому пошуку нових форм роботи з підвищення рівня

професійної освіти здобувачів освіти, формування їх загальних і професійних копметенцій, зацікавленості обраною професією.

BILOKURAKINO PROFESSIONAL AGRICULTURAL LYCEUM
Address: 6 Peremogy St., Pankivka, Bilokurakino district, Luhansk region, 92253, Ukraine
Tel.: +38 06462 2@10@00; 9@75@25
E@mail: bpal117lg@ukr.net
Http://bpal117.at.ua

ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
Адреса: вул. Молодіжна, 37, м. Золоте, Луганська область, 93295, Україна 
Тел.: +38 066 526@64@03, +38 097 925@12@73, +38 063 461@02@93
Е@mail: zpl_83@ukr.net
Https://www.zplicey.com

Директорка: Тетяна КІЯЩЕНКО.
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Золотівський професійний ліцей – державний заклад освіти другого атестаційного рівня, який надає можливість молоді
отримати сучасну професію, що користується попитом на ринку праці регіону та України в цілому, оволодіти новими технологіями
та опанувати новітню техніку.

На базі закладу освіти проводиться експеримент Всеукраїнського рівня з організації професійного навчання молоді й дорослих,
які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології
дистанційного навчання.

ZOLOTE PROFESSIONAL LYCEUM 
Address: 37 Molodihna St., Zolote, Luhansk region, 93295, Ukraine
Tel.: +38 066 526@64@03, +38 097 925@12@73, +38 063 461@02@93
Е@mail: zpl_83@ukr.net
Https://www.zplicey.com

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “СВАТІВСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ”
Адреса: вул. Садова,1, с. Хомівка, Сватівський район, Луганська область, 92632, Україна
Тел./факс: +38 06471 3@10@23
E@mail: dptnzspal@ukr.net
Http://spal.licey.org.ua

Директор: Володимир ЄВДОКІЄНКО.
ДПТНЗ “Сватівський професійний аграрний ліцей” – державний професійно#технічний заклад освіти другого атестаційного

рівня, який заснування у 1927 році. 
За роки існування у закладі освіти підготовлено понад 20 тисяч робітників для підприємств сільськогосподарської галузі.
Метою закладу освіти є задоволення потреб економіки країни та регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку

праці робітниках. Колектив закладу освіти докладають максимум зусиль, аби освітній процес забезпечував повноцінний особистий
розвиток учнівської молоді. 

SVATIVKA PROFESSIONAL AGRARIAN LYCEUM
Address: 1 Sadova St., Khomivka, Svatovsky district, Luhansk region, 92632, Ukraine
Tel./fax: +38 06471 3@10@23
E@mail: dptnzspal@ukr.net
Http://spal.licey.org.ua

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ АПК
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
Адреса: вул. Слобожанська, 68, м. Старобільськ, Луганська область, 92700, Україна
Тел.: +38 06461 2@19@00
E@mail: sncentr@gmail.com
Http://nclnau.at.ua

Директор: Олександр ЧЕРВ`ЯК.
Відокремлений підрозділ “Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення

кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету” має перший атестаційний рівень. Центр ЛНАУ
заснований у 1994 році.

Основними напрямками діяльності центру ЛНАУ є: 
– професійно#технічна освіта (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів шляхом поглиблення,

розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок із врахуванням досягнень науки і техніки, технологій та перспектив
розвитку); 

– освіта дорослих та інші види освіти (підвищення кваліфікації спеціалістів галузі АПК, які мають вищу освіту, кваліфікацію та
стаж практичної роботи).

Головними завданнями центру ЛНАУ є: 
– здійснення освітньої діяльності за спеціальностями, які забезпечують підготовку фахівців відповідних освітньо#

кваліфікаційних рівнів і відповідають стандартам освіти; 
– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з робітничих професій та підвищення

кваліфікації спеціалістів середньої ланки господарств АПК; 
– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників; 
– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у закладах освіти, у дусі

українського патріотизму і поваги до Конституції України; 
– підвищення освітньо#культурного рівня громадян.

AUTONOMOUS SUBDIVISION “LUHANSK STATE REGIONAL EDUCATIONAL CENTER FOR
TRAINING, RETRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL 
COMPLEX STAFF OF LUHANSK NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY”
Address: 68 Slobozhanska St., Starobіlsk, Lugansk region, 92700, Ukraine
Tel./fax: +38 06461 2@19@00
E@mail: sncentr@gmail.com
Http://nclnau.at.ua
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ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ, ПРОГРАМИ 
ТА РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ. ВИДАВНИЦТВА. ОСВІТНІ ПОРТАЛИ

TRAINING AIDS, INNOVATION PROJECTS, PROGRAMS AND 
SOLUTIONS FOR EDUCATION. PUBLISHING HOUSES. 

EDUCATIONAL INTERNET PROJECTS.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ РІШЕННЯ”

Адреса: Дніпровська набережна, 23@а, офіс 3, м. Київ, 02081, Україна
Тел./факс:+380(44)577@29@29
Тел.: +38 095 346 5 346 Паращенко Олег (Директор із продажу), E@mail: o.parashchenko@ies.org.ua
Тел.: +38 066 194 00 64 Оксана Харченко (Менеджер з розвитку освітніх рішень LEGO® Education), E@mail: o.kharchenko@ies.org.ua
Http://ies.org.ua/ 
Https://www.facebook.com/innovatsiyniosvitnirishennya

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ РІШЕННЯ – офіційний дистриб’ютор LEGO Education в Україні. Місія компанії – впровадження міжнародних
освітніх STEM#програм в навчальні заклади України. Забезпечення навчальних закладів найсучаснішими засобами та технологіями
для навчання дітей. Компанія є засновником та організатором фестивалю ROBOTICA та партнером програм FIRST.

INNOVATIVE EDUCAТIONAL SOLUTIONS LLC

Address: 23@а Dniprovska naberegna St., office 3, Kyiv, 02081, Ukraine
Tel./fax: +38 044 577@29@29
Tel.: +38 095 346 5 346 Parashchenko Oleg (Sales Director), E@mail: o.parashchenko@ies.org.ua
Tel.: ++38 066 194 00 64 Kharchenko Oksana (LEGO Education Program Manager), E@mail: o.kharchenko@ies.org.ua
Http://ies.org.ua/ 
Https://www.facebook.com/innovatsiyniosvitnirishennya

INNOVATIVE EDUCAТIONAL SOLUTIONS is an official LEGO Education distributor in Ukraine. Mission of the company is to introduce
international educational STEM#programs for educational institutions in Ukraine. Provide educational institutions with most actual tools and
technologies for teaching children. The company is the founder and organizer of ROBOTICA festival and a partner of FIRST programs.

КОМПАНІЯ “ІНФОЛ�СЕРВІС”

Адреса: вул. Європейська, 6@А, м. Полтава, 36014, Україна
Тел./факс: +38 0532 56@30@30
Тел.: +38 067 8@56@30@30
Тел.: +38 099 5@56@30@30 
E@mail: mail@infol.com.ua
Http://infol.com.ua 

Компанія ІНФОЛ#СЕРВІС пропонує повний спектр послуг по оснащенню закладів освіти, новітніми інформаційними
технологіями, в тому числі постачання та обслуговування мультимедійного аудіо#візуального обладнання (проектори, екрани,
інтерактивні дошки, системи озвучування, системи відео#аудіо конференц зв’язку), комп’ютерів, копіювально#друкуючого
обладнання, також здійснює проектування, комплексне оснащення сучасних лінгафонних лабораторій, комп’ютерних класів, 
з подальшою установкою і супроводом.

Наше підприємство є офіційним авторизованим партнером компанії “LAIN S.R.L.” (Італія), відомого виробника програмного
забезпечення “NIBELUNG” і обладнання для лінгафонних кабінетів “IDL audio”. “IDL digital”, а також офіційним постачальником
професійних гарнітур (навушники з мікрофоном), спеціально розроблених для лінгафонних кабінетів і кабінетів інформатики.

“INFOL�SERVICE” COMPANY

Address: 6@A Evropeiska St., Poltava, 36014, Ukraine
Tel./fax: +38 0532 56@30@30
Tel.: +38 067 8@56@30@30, +38 099 5@56@30@30 
E@mail: mail@infol.com.ua
Http://infol.com.ua 

INFOL#SERVIS company offers a full range of services for equipping educational institutions, the latest information technologies, includ#
ing the provision and maintenance of multimedia audio#visual equipment (projectors, screens, interactive whiteboards, sound systems,
video#audio conferencing systems), computers, copying and printing equipment, It also carries out the design, complex equipment of mod#
ern language laboratories, computer classes, with subsequent installation and support.

Our company is an official authorized partner of LAIN S.R.L. (Italy), a well#known manufacturer of software “NIBELUNG” and equipment
for language laboratories “IDL audio”, “IDL digital”, as well as an official supplier of professional headsets (headphones with microphone),
specially designed for language labs and computer science cabinets.

ВИДАВНИЦТВО “ЗНАННЯ”

Адреса: вул. Стрілецька, 28, м. Київ, 01030, Україна
Тел.: +38 044 537@63@61
Факс: +38 044 537@63@62
E@mail: sales@society.kiev.ua 
Http://www.znannia.com.ua/ 
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Директор: Карасьов Володимир Іванович, Тел. (044) 234#80#43,234#23#36.
Головний редактор: Розумний Володимир Павлович, Тел. (044) 234#80#43.
Керівник відділу збуту: Дужик Сергій Володимирович, Тел. (044) 537#63#61.
Діяльність: 
Видання та розповсюджування підручників та навчальних посібників для ВНЗ, видання художньої та дитячої літератури,

комплектування бібліотек вищих закладів освіти, видання журналу “Вища школа”.

ZNANNIA PUBLISHING Ltd.

Address: 28 Striletska St., Kyiv, 01030, Ukraine
Tel.: +38 044 537@63@61
Fax: +38 044 537@63@62
E@mail: sales@society.kiev.ua 
Http://www.znannia.com.ua/ 

Volodymyr Karasov: Director Tel.: +38 044 234#80#43, 234#23#36.
Volodymyr Rozumnyi: Chief Editor Tel.: +38 044 234#80#43.
Serhii Duzhyk: Head of Sales Department Tel.: +38 044 537#63#61.
Company's Activity: 
Publication and distribution of modern textbooks and practical guides for higher educational institutions, publication of fiction books and

books for children, completing of libraries of higher educational institutions and publishing of the Vyshcha Shkola magazine.

ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА

Адреса: вул. Попудренка, 54, м. Київ, 02094, Україна
E@mail: 2345255@ukr.net
Http://pedpresa.ua/

Державне інформаційно#виробниче підприємство Видавництво “Педагогічна преса” засновником якого є Міністерство освіти 
і науки України – осередок освітянської періодики. Наше видавництво – найперший друг і помічник педагогів у їхній щоденній
шляхетній роботі. Нині видавництво видає дві масові загальнодержавні газети і 15 науково#методичних журналів. Видавництво являє
собою багатопрофільний центр формування науково#методичної думки та закладання основи втілення у життя освітянських реформ
в Україні.

Актуальну  інформацію про видавництво і його видання розміщено на офіційному вебсайті підприємства.

PEDAGOGICAL PRESS  

Address: 54 Popydrenka St., Kyiv, 02094, Ukraine
E@mail: 2345255@ukr.net
Http://pedpresa.ua/

Public Information and Production Facility “Pedagogical Press” Publishing House, founded by the Ministry of Education and Science of
Ukraine, is the centre of educational periodicals. Our publishing house is the first friend and facilitator for teachers in their daily noble work.

Nowadays our publishing house issues two countrywide newspapers and 15 scientific and methodical journals. The Publishing house is
a multifield centre which forms scientific and methodical thought and lays a foundation for educational reforms implementation in Ukraine.

Up#to#date information about the publishing house and its editions is posted on the official website of the enterprise.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКО�ПОЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК “ОСВІТА” 

Тел.: +38 044 486@46@46, 517@45@69
E@mail: olga0503562705@gmail.com
Http://tyzhnevyk@osvita.net/

Головний редактор: Коноваленко Ольга Степанівна.
Професійна, високофахова журналістика в Україні, що базується на засадах свободи слова, плюралізму думок і дискусійності,

має у своєму складі такі незаперечні зразки, як тижневик “Освіта”, який у березні 2020 року відзначатиме 80#літній ювілей.
Серед всеукраїнських видань, які системно, широко і всебічно висвітлюють діяльність вищих навчальних закладів, “Освіта” є

найактивнішою. На її сторінках узагальнюється досвід відомих професорів, оприлюднюються новації та ініціативи. “Освіта” у всі часи
залишається трибуною вчених, викладачів і студентів.

В Україні широко побутує думка про те, що передплата на “Освіту” це інвестиція у власний професіоналізм. 
Сучасні викладачі педагогічних університетів використовують сторінки “Освіти” як джерело нової фахової інформації під час

семінарів, колоквіумів, майстеркласів. “Освіта” з її глибокими аналітичними статтями провідних педагогів галузі сприяє якісному
написанню бакалаврських і магістерських робіт.

Нині на сторінках тижневика “Освіта” тривають масштабні медіа#проекти з імплементації закону “Про вищу освіту” та щойно
прийнятного закону “Про освіту”.

Редакція тижневика виступила з ініціативою широкого показу проблем профтехосвіти і веде дану тематику, зосереджуючи увагу
на її юридичному, методичному, економічному, виховному, педагогічному та інноваційному аспектах. Беруть участь в дискусіях,
“круглих столах” тижневика “Освіта” майстри виробничого навчання, наставники, передові виробничники. Оприлюднюють через
газету свій досвід, успіхи, досягнення.

“Освіту” характеризують доступність і вишуканість, переконливість, авторитетність, готовність кинутись на допомогу
скривдженому і видрукувати журналістське розслідування про дуже не прості колізії, в яких не буває ні пострілів ні погонь, але теж
вбивають, скажімо… гідність. Або ошукують. Скажімо… обдарованість. “Освіта” – адвокат незахищених, газета виважена,
доброзичлива, цікава і смілива. 

У цього видання багато засновників: державні інституції і громадські організації. І об’єднались вони у засновництві газети
неспроста, адже її читач, це працівник потужної, різнобічної, всеохоплюючої освітянської галузі.

Це, одне з найавторитетніших педагогічних видань України з вересня 1992 року очолює Ольга Степанівна Коноваленко – відомий
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публіцист і громадський діяч, Лауреат премії “Золоте перо” Національної спілки журналістів України. Вона нагороджена Золотою
медаллю київської організації Національної спілки журналістів України, Почесний краєзнавець України, кавалер духовних орденів –
Ордена Святого рівноапостольного Князя Володимира Великого та Ордена Святої Великомучениці Варвари. Вона нагороджена
трьома найвищими відзнаками Національної академії педагогічних наук України – медалями Костянтина Ушинського, Григорія
Сковороди, Володимира Мономаха. Академія наук вищої школи України удостоїла журналістку медаллю Ярослава Мудрого.
Міністерство освіти і науки України нагородило головного редактора медаллю Антона Макаренка, присвоїло звання “Відмінник
освіти України”. Цілий ряд громадських організацій удостоїли Ольгу Степанівну медалей Григорія Ващенка, “За наукові досягнення
в гуманітарних науках імені Петра Орлика”, “Будівничий України”, “За духовне відродження нації”, “Трудова слава”, “За вагомий
внесок у розвиток освіти” та інших.

Великий організаторський та журналістський талант Ольги Коноваленко сприяє тому, що колектив “Освіти” є генератором цілого
ряду всеукраїнських медіапроектів, оглядів, конкурсів, видання літературних циклів і серій. У дружному колективі поряд з
ветеранами працює обдарована молодь. Ольга Степанівна заснувала при редакції своєрідну “кафедру на виробництві” з підготовки
майбутніх журналістських кадрів, веде творчу майстерню з психологічної журналістики. Тому в “Освіти” завжди є достатньо легких
на підйом, готових у будь#яку хвилину виїхати у складне відрядження до невеличкої школи, видрукують статтю, яка стане в нагоді
не лише героям, а підкаже як діяти багатьом педагогам у різних регіонах України.

І окремо варто відзначити автуру цього видання. Вона справді дуже і дуже велика. Вчителі і учні, студенти і батьки, викладачі
університетів, письменники, актори, фермери і конструктори – усі, кого турбує вихованість, порядність, здоров’я та інтелект
майбутнього України, нашого підростаючого покоління. 

Передплатні індекси: для установ – 23301, для громадян – 61009.

UKRAINIAN PUBLIC�POLITICAL WEEKLY “OSVITA”

Tel.: +38 044 486@46@46, 517@45@69
E@mail: olga0503562705@gmail.com
Http://tyzhnevyk@osvita.net/

Editor#in#Chief Olga S. Konovalenko.
The highly professional journalism in Ukraine based on the principles of the freedom of expression, freedom of speech and discussion

has such absolute samples as Weekly “Osvita”.
Among national editions systematically and comprehensively reporting on the activities of higher education, “Osvita” is the most active

one. It is summarized the experience of famous professors, published innovations and initiatives on its pages. “Osvita” always remains the
platform of scientists, teachers and students.

There is an opinion in Ukraine that subscription to “Osvita” is an investment in own professionalism.
Present teachers of pedagogical universities use the pages of “Osvita” as a source of new professional information during seminars, col#

loquiums and workshops. “Osvita” with its deep analytical articles of leading educators of the sector promotes high quality preparation of
bachelor’s and master’s works.

Today the large#scale media project of rising the prestige of working professionals, rehabilitation of vocational work with youth involving
vocational schools, trade unions and employers’ organisations has been started on the pages of Weekly “Osvita”.

The editorial staff of weekly performed with this initiative and supports this subject, focusing on its legal, methodical, economic, educa#
tional, pedagogical and innovation aspects. The masters of production training, tutors and leading industrials participate in discussions,
“round tables” of Weekly “Osvita”. They publish their experiences, successes and achievements in newspaper.

Availability and sophistication, assurance, authority and willingness to help to the oppressed and to print journalism investigation about
not very simple collisions, which is neither shots nor chases, but also kill, say... dignity. Or search. Say... talent. “Osvita” – the balance, friend#
ly, interesting and bold newspaper.

This edition has many founders. State institutions and public organisations. And they joined in foundation of newspapers not for nothing
because its reader is a worker of powerful, various and comprehensive educational sphere.

More then 20 years, this since one of the most authoritative pedagogical editions of Ukraine headed by Olga S. Konovalenko – famous
journalist and social activist, Laureate of Prize “Golden Pen” of National Union of Journalists of Ukraine and Prize independence” of Kyiv
Organisation of National Union of Journalists of Ukraine, Excellent Teacher of Ukraine, Cavalier of religious orders – the Order of Saint Prince
Vladimir the Great and the Order of St. Barbara. It got the highest awards of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine –
medals of Kostyantyn Ushynsky and Grygoriy Skovoroda, Academy of Sciences of Higher School of Ukraine – Medal of Yaroslav the Wise.
Ministry of Education Ukraine and a number of public organisations awarded Olga S. Konovalenko with medals of Anton Makarenko, Grygoriy
Vashchenko, “For scientific achievements in the humanitarian sciences named after Petro Orlyk”, “Builder of Ukraine”, “For the spiritual
revival of the nation”, “Labour Glory”, “For contribution to the development of education” and others.

Great organisational and journalistic talent of Olga Konovalenko ensures that the collective of “Osvita” is the generator of a variety of
Ukrainian media projects, reviews, contests and publishing of literary cycles and series. The gifted youth work with veterans in the friendly
collective. Olga S. Konovalenko founded the “chair at work” at the editorial staff on preparing the future journalistic staff, runs the creative
studio with psychological journalism. Therefore, “Osvita” has many quick off the mark people ready to go to the complex business to small
school at any moment, to print an article that will be useful not only to the heroes, and tells how to operate many teachers in different regions
of Ukraine.

Also I would like to mention avtur of its editions. It is really very and very big. Teachers and pupils, students and parents, academics,
writers, actors, farmers and designers – all caring of manner, decency, health and intelligence of Ukraine’s future, our younger generation.

PARTA.UA – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ

Тел.: +38 044 247@19@09, +38 067 447@00@40
E@mail: info@parta.com.ua
Http://www.parta.com.ua

Parta.ua – всеукраїнський освітній портал, на якому завжди можна знайти всю інформацію про освіту в Україні. 
Найбільш повний каталог ВНЗ України, курси професій, мовні центри, тисячі анкет репетиторів за більш ніж 30#а напрямками

навчання – це далеко не весь список розділів, які працюють на порталі. 
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На поточний момент портал є топ#1 серед освітніх ресурсів України. Для кожної вікової категорії, від школярів до працюючих
фахівців, на сайті працюють свої тематичні сервіси. 

Ласкаво просимо на Parta.ua!

PARTA.UA UKRAINIAN EDUCATIONAL PORTAL

Теl.: +38 044 247@19@09, +38 067 447@00@40
E@mail: info@parta.com.ua
Http://www.parta.com.ua

Parta.ua is a Ukrainian educational portal where one can always find information about education in Ukraine. 
A full online catalogue of higher educational establishments in Ukraine, courses on professional development in various spheres, lan#

guage courses, hundreds of CVs of private tutors in more than 30 spheres of education – this is not a full list of directories that our portal
gives access to.

At the moment Parta.ua is a leading portal among educational resources of Ukraine. For each age group ranging from school students
to specialists in various spheres there is a specific thematic service.

Welcome to Parta.ua!

ПОРТАЛ “ВИЩА ОСВІТА” (VNZ.ORG.UA) 

Тел.: +38 095 633@88@44 
E@mail: vnzukr@gmail.com

“Вища освіта” (vnz.org.ua) – це спеціалізований інтернет#портал, присвячений питанням вищої освіти в Україні та за кордоном.
Головна мета проєкту – якісне інформування громадян щодо проблем вищої освіти в Україні, тому центральне місце на порталі

займає стрічка новин галузі. 
Серед інших напрямків, яким приділяється значна увага, є висвітлення подій у сфері вищої освіти ближнього та дальнього

зарубіжжя, новітніх наукових розробок українських і закордонних вчених та сучасних технологій цікавих широкому загалу.
Враховуючи актуальність таких напрямків як зовнішнє незалежне оцінювання, дистанційна освіта та освіта за кордоном, їм
приділено багато уваги в окремих рубриках на порталі.

Портал публікує офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції навчальних закладів України,
Українського центру оцінювання якості освіти та інших освітніх державних установ. Портал має довідник ВНЗ України, що дозволяє
абітурієнтам швидко знаходити потрібні вищі навчальні заклади. Розміщено каталог нормативних документів, які стосуються вищої
освіти в Україні. Опубліковано найпопулярніші рейтинги українських ВНЗ та світові рейтинги.

Аудиторія порталу “Вища освіта” – це молоді науковці, викладачі, керівники вищих начальних закладів, абітурієнти та їх батьки.
Наші партнерські зв’язки постійно розширюються, ми співпрацюємо з великою кількістю організацій, які мають відношення до

освітньої галузі, а також із багатьма вищими навчальними закладами країни. Будемо раді співпраці з вами!

HIGHER EDUCATION WEB PORTAL (VNZ.ORG.UA)

Tel.: +38 095 633@88@44
E@mail: vnzukr@gmail.com

“Higher Education” (vnz.org.ua) is a specialized web portal about the problems of the higher education in Ukraine and abroad.
The main target of the project is providing the people with quality information on the issues of higher education in Ukraine, so the main

focus of the portal is on the news in the sphere. 
Among the other areas, which received considerable attention, there is coverage in higher education of the neighboring countries and far

abroad, the latest scientific developments of Ukrainian and foreign scientists and modern technology to the public interest. The separate sec#
tions of the portal are devoted to the important issues of the independent external assessment, distance education and education abroad.

The portal publishes official information of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the State Inspectorate of Education in
Ukraine, Ukrainian Centre for Educational Quality Assessment and other educational institutions of the state. The portal has a directory of the
universities in Ukraine helping the applicants to find quickly the universities they need. The catalog of regulations concerning higher educa#
tion in Ukraine is posted. The ratings of Top Ukrainian universities and world rankings are presented.

The audience of the “Higher Education” portal is formed by young researchers, teachers, heads of the higher education institutions, appli#
cants and their parents. 

Our partnerships are constantly expanding; we work with many organizations that are related to the educational sector, as well as many
higher education institutions of the country. We look forward to working with you!
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КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО#ПЕДАГОГІЧНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ"
ВІННИЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІННИЦЬКИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 
РУБІЖАНСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО#ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ХОРОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ"
СКАДОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ
ІВАНА ЗЯЗЮНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ
МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ



ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "УНІВЕРСИТЕТ
МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО#МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
ДЕРЖАВНА НАУКОВО#ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
НАВЧАЛЬНО#НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ
БУДАПЕШТСКИЙ МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРСИТЕТ
ЛИТОВСКИЙ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНЫХ НАУК
ПАЛАЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ОЛОМОУЦІ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГЕОРГЕ АСАКІ, МІСТО ЯССИ,
РУМУНІЯ
УНИВЕРСИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ И БИЗНЕСА ИМЕНИ 
Е. КВЯТКОВСКОГО В ГДЫНЕ
УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ ІМЕНІ ГРІГОРЕ Т. ПОПА
ШКОЛА БИЗНЕСА MOST 
ТРЕНЧІНСЬКА ТРАНСПОРТНА АКАДЕМІЯ 
ТЕХНІКУМ ЗВ'ЯЗКУ ТА КОМУНІКАЦІЙ ІМЕНІ ІПОЛИТА
СЕГЕЛЬСЬКОГО М. ПОЗНАНЬ (ПОЛЬЩА)
БЄЛЬЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ (МОЛДОВА)
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА "ОРНAТІ" (ГРУЗІЯ)
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "ДАУГАВПІЛСЬКИЙ ТЕХНІКУМ"
(ЛАТВІЯ)
БАКИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ ТА
ТРАНСПОРТУ (АЗЕРБАЙДЖАН)
ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО Й
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70�111
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ № 1
ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ –
ГІМНАЗІЯ № 23 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 25 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО#
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ГОРЛИЦЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 58" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "КРИВОРІЗЬКА
САНАТОРНА ШКОЛА № 8" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ"
КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 109 "ТЕМП" КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 25 З
ПОГЛИБЛЕНИМ ТРУДОВИМ І ПРОФІЛЬНИМ НАВЧАННЯМ"
НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НІКОПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО#
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 15" "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ"
ЛОЗУВАТСЬКА ФІЛІЯ № 2 ОПОРНОГО КОМУНАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ЛОЗУВАТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА" КРИВОРІЗЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
№ 2 З ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВАСИЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО#
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЛОБОЖАНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 2
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 2
"БЕРІЗКА" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО#
ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 1 "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
БАГАТОПРОФІЛЬНА ШКОЛА ІІ#ІІІ СТУПЕНІВ – ЦЕНТР
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ФІНАНСОВО#
ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ ПРИ
УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ"
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС № 131 "ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 6 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 32" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 42" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 51" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) №57 ФІЗКУЛЬТУРНО#
ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМУ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 65 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА#САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 76 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САД) № 83 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 101 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 115" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 116" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 118" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "САНАТОРНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 156"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 216 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 246" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 250" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 254" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 263 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 303 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 91 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 95 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ТЕРНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНО#МІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС "КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА 
І#ІІІ СТУПЕНІВ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ
МОВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 15
ІМЕНІ МИКОЛИ РЕШЕТНЯКА КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 19
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 21
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 22
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПРЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 61
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 68
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 102
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 114
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 118
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 120
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 123
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ "МЕРИДІАН" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДНІПРОВСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА" 
КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 31
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНО#РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ЗОРЯНИЙ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
КОМУНАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ "РАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС"
РАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 21 "КАЗКА"
(ЯСЛА#САДОК) ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ( ЯСЛА#САДОК) "ЗОЛОТИЙ
ПІВНИК" ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ЯСЛА#САДОК) № 72 "ТЕРЕМОК" ДОНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 
КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА ГІМНАЗІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА
РАЗУМКОВА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАУКОВО#МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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ІНФОРМАЦІЙНО#ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ НАУКОВО#
МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЕКТОР ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НАУКОВО#
МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЕКТОР ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НАУКОВО#МЕТОДИЧНОГО
ЦЕНТРУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ДРУГИЙ ІНКЛЮЗИВНО#
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛІЦЕЙ № 2 М. ЖИТОМИРА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 
ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 5
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 8 М. ЖИТОМИРА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 10 М. ЖИТОМИРА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
№ 12 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ІМЕНІ С.І. КОВАЛЬЧУКА М. ЖИТОМИРА
ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 17
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 21 М. ЖИТОМИРА
ЛІЦЕЙ № 25 М. ЖИТОМИРА
ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ № 5 М. ЖИТОМИРА
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №21
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 42
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 43
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 46
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 49
ЖИТОМИРСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ № 53
"АБВГДЕЙКА"
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 70
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 71
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
НОВОЗАПОРІЗЬКА ШКОЛА ДОЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЕНЕРГОДАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ "ГАРМОНІЯ"
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
"ЛІДЕР" ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНКЛЮЗИВНО#РЕСУРСНИЙ
ЦЕНТР" ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК)
"СВІТЛЯЧОК" № 3 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" № 5
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ "РОМАШКА" № 10 УПРАВЛІННЯ
ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ДЖЕРЕЛЬЦЕ" № 15
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК)
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 22 "ІВУШКА" ЗАПОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ
КАБІНЕТ" ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІВАНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ВЕСЕЛКА"
БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ПЕРША БІЛОЦЕРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ – ШКОЛА I СТУПЕНЯ"
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР"
ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧО#ЮНАЦЬКОГО
ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО#ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"
ЛИСИЧАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИСИЧАНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 7
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИСИЧАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИСИЧАНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІ СТУПЕНІВ № 29
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 1 "ШПАЧОК"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 7 "ІСКОРКА"
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІ СТУПЕНІВ № 1
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РУБІЖАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 7
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 8
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 9
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 10
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "РУБІЖАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА, СПОРТУ ТА ЕКСКУРСІЙ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ" 
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
КОМПЛЕКС ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА
ЮНАЦТВОМ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ДИТЯЧИЙ САДОК) № 1 "БЕРІЗКА" УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ДИТЯЧИЙ САДОК) № 6 "ЯБЛУЧКО" УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО#
НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ВІДДІЛУ
ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ  
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЦЕНТР
ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ГУМАНІТАРНО#ЕСТЕТИЧНА ГІМНАЗІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ
СТУПЕНІВ № 14 СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 18
МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БІЛОВОДСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БІЛОКУРАКИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ
СТУПЕНІВ № 1 БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРЕМІНСЬКА ШКОЛА#ГІМНАЗІЯ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРЕМІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 1
КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КРЕМІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 2
КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КРЕМІНСЬКИЙ
ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І#ІІІ СТУПЕНІВ № 3 –
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРЕМІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 4
КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРАСНОРІЧЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І#ІІІ СТУПЕНІВ"
КРАСНОРІЧЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРЕМІНСЬКОГО
РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "НОВОКРАСНЯНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ#ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД № 1 "ЛАСТІВКА" КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД № 4 "МАЛЯТКО" КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
МАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОНДАРІВСЬКА ГІМНАЗІЯ МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІ СТУПЕНІВ № 1
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛІСНОПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ
СТУПЕНІВ МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СИЧАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІЛОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
МІЛОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НОВОПСКОВСЬКИЙ ГАЗОПРОВОДСЬКИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І#ІІІ СТУПЕНІВ
НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОСИНІВСЬКА № 2 ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
"НОВОПСКОВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І#ІІІ СТУПЕНІВ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗОЛОТІВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 5
ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГІРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ПОПАСНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I#III СТУПЕНІВ
№ 21 ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 3 ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС СВАТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ –
ГІМНАЗІЯ"
СВАТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 6
СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СВАТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 8
СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КУЗЕМІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СВИСТУНІВСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
СТАРОБІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БУТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
ЧМИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
І#ІІІ СТУПЕНІВ "ЧМИРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" ЧМИРІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ 
ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛОВИНКИНСЬКА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ТРОЇЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ТРОЇЦЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ЛАНТРАТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ТРОЇЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ТРОЇЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТРОЇЦЬКОГО
РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОКРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
ТРОЇЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТИМОНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
ТРОЇЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МІШКОВО#
ПОГОРІЛІВСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІШКОВО#ПОГОРІЛІВСЬКА ОПОРНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРВОМАЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ
ВІТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ГАЛИЦИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І#ІІІ РІВНІВ
МИСТЕЦТВ І ПРИКЛАДНИХ РЕМЕСЕЛ АВТОРСЬКИЙ ЗАКЛАД
ОСВІТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ "АКАДЕМІЯ ДИТЯЧОЇ
ТВОРЧОСТІ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО#ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ГІМНАЗІЯ
№ 7 – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БАЛАКЛІЙСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 1
ІМЕНІ О. А. ТРИЗНИ БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ" БОГОДУХІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РУСЬКО#ЛОЗІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВОРІЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРШОТРАВНЕВА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ ЗМІЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА#САДОК) № 80 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І#ІІІ СТУПЕНІВ № 18
ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗОЛОТОНІСЬКА САНАТОРНА
ШКОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ І#ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ"
ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО�ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ,
НАВЧАЛЬНО�МЕТОДИЧНІ (НАУКОВО�МЕТОДИЧНІ) ЦЕНТРИ
(КАБІНЕТИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111�130
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АКАДЕМІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ" . . . 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КРИВОРІЗЬКА АКАДЕМІЯ
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ" 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "РІВНЕНСЬКА АКАДЕМІЯ
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ"
БЕРЕЗІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БІЛИЦЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 36 С. БАЛИН
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5
МІСТА ВІННИЦІ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ТА
ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО#ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОВОЛИНСЬКИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТОРГІВЛІ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЛОБОЖАНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ"
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Ф. КРИВОНОСА
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО#
ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОБУТУ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ М. ЖИТОМИРА"
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШОСТКИНСЬКИЙ
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
НАВЧАЛЬНО#МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ЖМЕРИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ"
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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БРАЇЛІВСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ № 7 М. ВІННИЦІ"
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11 М. ВІННИЦІ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ
ПОСЛУГ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
СФЕРИ ПОСЛУГ М. ХМІЛЬНИК"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ"
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 41 М. ТУЛЬЧИН 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ГНІВАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ДВІЧІ
ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Р. Я. МАЛІНОВСЬКОГО"
МИХАЙЛОВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НЕМИРІВСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
ЗОЗІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
"ЗАБОЛОТНЕНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 31
ІМЕНІ Д. К. ЗАБОЛОТНОГО"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ № 1 М. ВІННИЦІ"
КУЗЬМИНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БАРСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ" 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ"
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ХМІЛЬНИЦЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОМАРГОРОДСЬКЕ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ"
ТЕПЛИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГУЩИНЕЦЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 42 М. ПОГРЕБИЩЕ
ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 14 СМТ. ВОРОНОВИЦЯ  
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "КОЗЯТИНСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" 
НАВЧАЛЬНО#МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЗАЙНЯТОСТІ"
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 92 М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ"
НОВОАЙДАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ПРИВІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТОРГОВО#КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ЩАСТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗОЛОТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО#ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "СВАТІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ,
ПЕРЕПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ АПК
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ, ПРОГРАМИ 
ТА РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТИ. ВИДАВНИЦТВА. ОСВІТНІ 
ПОРТАЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131�134
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ РІШЕННЯ"
КОМПАНІЯ "ІНФОЛ#СЕРВІС"
ВИДАВНИЦТВО "ЗНАННЯ" 
ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКО#ПОЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК
"ОСВІТА" 
PARTA.UA # ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ
ПОРТАЛ "ВИЩА ОСВІТА" (VNZ.ORG.UA) 

ESTABLISHMENTS OF HIGHER, SPECIAL PRE�HIGHER AND
POSTGRADUATE EDUCATION, RESEARCH INSTITUTIONS.
INTERNATIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS . . . . . . . 35�70
IVANO#FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
DANYLO HALYTSKY LVIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
NATIONAL AVIATION UNIVERSITY
NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY "KHARKIV AVIATION 
INSTITUTE"
BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY
NATIONAL UNIVERSITY "ZAPORIZHZHIA POLYTECHNIC"
NATIONAL UNIVERSITY YURI KONDRATYUK POLTAVA 
POLYTECHNIC

NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY 
ODESA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY
KHARKIV PETRO VASYLENKO NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY
OF AGRICULTURE
KHARKIV NATIONAL I. P. KOTLYAREVSKY UNIVERSITY OF ARTS
O.M. BEKETOV NATIONAL UNIVERSITY OF URBAN ECONOMY
IN KHARKIV
KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS 
NATIONAL ARMY ACADEMY NAMED AFTER HETMAN PETRO
SAHAYDACHNY
SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE
EDUCATION

PARTICIPANTS
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ODESA NATIONAL ACADEMY OF FOOD TECHNOLOGIES 
MUNICIPAL ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION
"KHORTYTSYA NATIONAL EDUCATIONAL AND REHABILITATION
ACADEMY" OF ZAPORIZHZHIA REGIONAL COUNCIL
OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HUMAN DEVELOPMENT
"UKRAINE"
DEPARTMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND
APPLIED LINGUISTICS INSTITUTE OF FOREIGN PHILOLOGY
ZHYTOMYR IVAN FRANKO STATE UNIVERSITY
STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION "HRYHORIY
SKOVORODA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF PEREYASLAV"
UKRAINE ACADEMY OF ADVOCACY LTD
COMMUNAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION "DNIPRO
ACADEMY OF CONTINUING EDUCATION" OF DNIPROPETROVSK
REGIONAL COUNCIL"
ODESA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND 
ARCHITECTURE  
UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY
KHARKIV ACADEMY OF CONTINUOUS EDUCATION
MUNICIPAL ESTABLISHMENT "KHARKIV HUMANITARIAN#
PEDAGOGICAL ACADEMY" OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL 
KHARKIV MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION
ZHYTOMYR REGIONAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE 
PEDAGOGICAL EDUCATION OF ZHYTOMYR REGIONAL COUNCIL 
MUNICIPAL INSTITUTION "ZAPORIZHZHIA REGIONAL INSTITUTE
OF POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION" OF 
ZAPORIZHZHIA REGIONAL COUNCIL
KYIV REGIONAL IN#SERVICE TEACHER TRAINING INSTITUTE 
KIROVOHRAD REGIONAL IN#SERVICE TEACHER TRAINING
INSTITUTE
LUHANSK REGIONAL IN#SERVICE TEACHER TRAINING INSTITUTE
MYKOLAIV IN#SERVIСE TEACHERS TRAINING INSTITUTE
TERNOPIL REGIONAL COMMUNAL INSTITUTE OF 
POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION
MUNICIPAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "CHERKASY 
IN#SERVICE TEACHER TRAINING INSTITUTE OF CHERKASY
REGIONAL COUNCIL" 
KYIV REGIONAL COUNCIL COMMUNAL INSTITUTION "BILA
TSERKVA HUMANITARIAN PEDAGOGICAL PROFESSIONAL 
COLLEGE"
VINNYTSIA TRANSPORT COLLEGE 
AUTONOMOUS SUBDIVISION "VINNYTSIA PROFESSIONAL 
COLLEGE OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF FOOD 
TECHNOLOGIES"
RUBIZHNE INDUSTIAL AND PEDAGOGICAL COLLEGE 
AUTONOMOUS SUBDIVISION "KHOROL AGROINDUSTRIAL
PROFESSIONAL COLLEGE OF POLTAVA STATE AGRARIAN
ACADEMY"
SKADOVSK TECHNICAL COLLEGE STATE HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT "KHERSON STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY"
BUDAPEST METROPOLITAN UNIVERSITY
LITHUANIA BUSINESS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
PALACKY UNIVERSITY OLOMOUC
"GHEORGHE ASACHI" TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI, ROMANIA
E. KWIATKOWSKI UNIVERSITY OF BUSINESS AND 
ADMINISTRATION IN GDYNIA
GRIGORE T. POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
IASI

MOST BUSINESS SCHOOL
TRENCHIN TRANSPORT ACADEMY (SLOVAKIA)
TECHNICAL COLLEGE OF COMMUNICATIONS NAMED BY 
HIPPOLYTUS SEGELSKOGO
COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR DIN BALTI
SCHOOL "ORNATI" (GEORGIA)
VOCATIONAL EDUCATIONAL COMPETENCE CENTRE 
"DAUGAVPILS TECHNICAL SCHOOL" (LATVIA)
BAKU STATE COMMUNICATION AND TRANSPORT COLLEGE
(AZERBAIJAN)
ESTABLISHMENTS OF GENERAL SECONDARY, PRESCHOOL AND
AFTER�SCHOOL EDUCATION, BODIES OF STATE AND REGIONAL
GOVERNMENT, LOCAL SELF�GOVERNMENT . . . . . . . . . . . . . 70�111
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF VINNYTSIA
REGIONAL STATE ADMINISTRATION
VINNYTSIA HUMANITARIAN GYMNASIUM № 1 NAMED AFTER
M. I. PYROHOV
VINNYTSIA EDUCATIONAL UPBRINGING COMPLEX: 
COMPREHENSIVE SCHOOL OF I#III DEGREES – GYMNASIUM № 23
VINNYTSIA SPECIALIZED SECONDARY SCHOOL OF GENERAL
EDUCATION OF I DEGREE WITH PROFOUND LEARNING OF 
FOREIGN LANGUAGES № 25 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF
DNIPROPETROVSK REGIONAL STATE ADMINISTRATION
LEARNING REHABILITATION CENTER "GORLYTSYA" OF
DNIPROPETROVSK REGIONAL COUNCIL
DNIPRO SECONDARY SCHOOL № 58 
KRYVYI RIH SANATORIUM SCHOOL № 8 OF DNIPROPETROVSK
REGION
KRYVYI RIH GYMNASIUM № 109 "TEMP" 
NIKOPOL SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 25 WITH
PROFOUND LABOR AND SPECIALIZED TRAINING LEARNING 
NIKOPOL TEACHING AND EDUCATIONAL COMPLEX № 15
"COMPREHENSIVE SECONDARY EDUCATIONAL SCHOOL OF 
I DEGREE – GYMNASIUM"
LOZUVATKA BRANCH OFFICE № 2 OF THE SUPPORTING 
COMMUNAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "LOZUVATKA
SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES NAMED AFTER TARAS
SHEVCHENKO" OF KRYVYI RIH DISTRICT STATE ADMIISTRATION
PETROPRAVLIVKA SCHOOL № 2 OF PROFESSIONAL TRAINING
OF DNIPROPETROVSK REGION
VASYLIVKA EDUCATIONAL COMPLEX "SCHOOL – PRESCHOOL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT" OF DNIPROPETROVSK REGION
SLOBOZHANSKE SECONDARY SCHOOL OF I DEGREE № 2 OF
DNIPROPETROVSK REGION 
SLOBOZHANSKE PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) OF COMBINED TYPE № 2 "BERIZKA"
OF DNIPROPETROVSK REGION
SLOBOZHANSKE EDUCATIONAL COMPLEX № 1 "COMPREHENSIVE
MULTIDISCIPLINARY SCHOOL OF II#III DEGREES – CENTRE OF
EXTRACURRICULAR EDUCATION OF SLOBOZHANSKE COUNCIL"
DNIPRO FINANCIAL#ECONOMICAL LYCEUM OF SCIENTIFIC
DIRECTION AT THE UNIVERSITY OF CUSTOMS AND FINANCE
DNIPRO EDUCATIONAL COMPLEX № 131 "GENERAL 
EDUCATIONAL INSTITUTION OF І DEGREE – GYMNASIUM
EDUCATION AND SCIENCE ADMINISTRATION OF EXECUTIVE
COMMITTEE KRYVYI RIH CITY COUNCIL 
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TEACHERS PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTRE OF
KRYVYI RIH CITY COUNCIL
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 6 OF COMBINED TYPE
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 32 
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 42 
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY# KINDERGARTEN) № 51
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 57 OF PHYSICAL AND HEALTH
DIRECTION 
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 65 OF COMBINED TYPE
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) OF COMBINED TYPE № 76 
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 83 OF COMBINED TYPE
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 101 OF COMBINED TYPE
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 115
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 116
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 118 
KRYVYI RIH SANATORIUM#TYPE PRESCHOOL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT (NURSERY#KINDERGARTEN) № 156
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 216 OF COMBINED TYPE
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 246
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 250
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 254
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 263 OF COMBINED TYPE 
KRYVYI RIH PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 303 OF COMBINED TYPE 
KRYVYI RIH GYMNASIUM № 91 OF KRYVYI RIH CITY COUNCIL
OF DNIPROPETROVSK REGION 
KRYVYI RIH GYMNASIUM № 95 OF KRYVYI RIH CITY COUNCIL
OF DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH TERNIVSKA GYMNASIUM OF KRYVYI RIH CITY
COUNCIL OF DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH CENTRAL TOWN LYCEUM OF DNIPROPETROVSK
REGION 
EDUCATIONAL COMPLEX "KRYVYI RIH SPECIALIZED SCHOOL
OF I#III DEGREES WITH PROFOUND LEARNING OF FOREIGN
LANGUAGES – PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT"
OF DNIPROPETROVSK REGION
MYKOLA RESHETNYAK KRYVYI RIH COMPREHENSIVE 
SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 15 OF
DNIPROPETROVSK REGION 
KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 19 OF
DNIPROPETROVSK REGION

KRYVYI RIH COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL OF 
I#III DEGREES № 21 OF DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGRESS № 22 OF
DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 61 OF
DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 68 OF
DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYY RIH COMPREHENSIVE SCHOOL OF I#III DEGREES № 102
OF DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH GENERAL EDUCATION SCHOOL OF I#III DEGREES
№ 114 OF DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH SPECIALIZED SCHOOL OF I#III DEGREES № 118 OF
DNIPROPETROVSK REGION
KRYVYI RIH GENERAL EDUCATION SCHOOL OF I#III DEGREES
№ 120 OF DNIPROPETROVSK REGION 
KRYVYI RIH COMPREHENSIVE SCHOOL OF I#III DEGREES № 123
OF DNIPROPEТROVSK REGION
KRYVYI RIH STUDENT YOUTH CENTER OF TOURISM, LOCAL
HISTORY AND EXCURSIONS "MERYDIAN"
DNIPRO LYCEUM OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE
OLES GONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY
KRYVYI RIH GENERAL EDUCATION SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES
№ 31 OF DNIIPROPETROVSK REGION
MULTIPURPOSE TRAINING REHABILITATION CENTRE
"ZORYANIY" OF DNIPROPETROVSK REGIONAL COUNCIL
COMMUNAL SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
"RAYIVKA EDUCATIONAL COMPLEX" OF DNIPROPETROVSK
REGION
POKROV PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 21
"KAZKA" (NURSERY#KINDERGARTEN) OF DNIPROPETROVSK
REGION
VASYLKIVKA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
FOR GENERAL DIVELOPMENT "ZOLOTYI PIVNYK" (NURSERY
KINDERGARTEN) OF DNIPROPETROVSK REGION
PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT (NURSERY#
KINDERGARTEN) № 72 "TEREMOK" OF DONSKE VILLAGE
COUNCIL OF DONETSK REGION
DONETSK REGIONAL CENTRE FOR CHILDREN AND YOUTH
CREATIVE ACTIVITIES
DONETSK REGIONAL TECHNICAL ART CENTER FOR CHILDREN
AND YOUTH 
KOROSTEN CITY GYMNASIUM OF ZHYTOMYR REGION
OLEXANDER RAZUMKOV OUT#OF#SCHOOL EDUCATIONAL CENTER
DEPARTMENT OF EDUCATION OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
SCIENTIFIC#METHODICAL CENTRE OF THE DEPARTMENT OF
EDUCATION OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL 
INFORMATION AND PUBLISHING CENTRE OF THE DEPARTMENT
OF EDUCATION OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL 
SECTOR OF PRESCHOOL EDUCATION OF THE SCIENTIFIC#
METHODICAL CENTER OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION
OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
SECTOR OF PRIMARY EDUCATION OF THE SCIENTIFIC#
METHODICAL CENTER OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION
OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
MUNICIPAL INSTITUTION SECOND INCLUSIVE RESOURCE 
CENTER OF ZHYTOMYR CITY COUNCIL
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ZHYTOMYR LYCEUM № 2 
ZHYTOMYR CITY GYMNASIUM № 3
ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 5
ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 8
ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 10
ZHYTOMYR SPECIALIZED SECONDARY SCHOOL OF 
I#III DEGREES № 12 WITH PROFOUND LEARNING OF FOREIGN
LANGUAGES NAMED AFTER S.I. KOVALCHUK
ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 17
ZHYTOMYR SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 21
ZHYTOMYR LYCEUM № 25 
ZHYTOMYR CITY COLLEGIUM 
ZHYTOMYR CHILD DEVELOPMENT CENTRE № 5
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 6
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 21
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 42
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 43
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 46
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 49
ZHYTOMYR CHILD DEVELOPMENT CENTRE № 53 "ABVGEDEIKA"
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 70
ZHYTOMYR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 71
THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF 
ZAPORIZHZHІAN REGIONAL STATE ADMINISTRATION
SUPERVISORY INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY 
EDUCATION NOVOZAPORIZHZHIA SCHOOL OF DOLYNSKE
RURAL COUNCIL OF ZAPORIZHZHIA REGION
ENERHODAR MULTIPROFILED GYMNASIUM "HARMONIYA"
ENERHODAR MULTIPROFILED LYCEUM OF ZAPORIZHZHIA
REGION
HULIAIPOLE COLLEGIUM "LIDER" OF HULIAIPOLE CITY COUNCIL
INCLUSIVE RESOURCE CENTER OF TOKMAK REGIONAL COUNCIL
ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) "SVITLYACHOK" № 3 
ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) OF COMPENSATORY TYPE 
"ZOLOTYY KLІUCHYK" № 5 OF ZAPORIZHZHIA REGION
ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) OF COMPENSATORY TYPE
"ROMASHKA"№ 10 
ENERHODAR PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) OF COMBINED TYPE
"DZHERELTSE" № 15 OF ZAPORIZHZHIA REGION
ZAPORIZHZHIA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) OF COMBINED TYPE № 22
"IVUSHKA"
DISTRICT METHODOLOGICAL OFFICE OF TOKMAK DISTRICT
COUNCIL OF ZAPORIZHZHIA REGION 
IVANKIV СHILD DEVELOPMENT CENTER "VESELKA"
BILA TSERKVA EDUCATIONAL UPBRINGING COMPLEX "FIRST
BILA TSERKVA GYMNASIUM – SCHOOL OF I DEGREE" OF KYIV
REGION
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCES OF LUHANSK
REGIONAL STATE ADMINISTRATION
CITY METHODOLOGICAL OFFICE OF RUBIZHNE CITY COUNCIL
OF LUHANSK REGION

DISTRICT METHODOLOGICAL OFFICE OF DEPARTMENT OF
EDUCATION OF MARKIVKA DISTRICT STATE ADMINISTRATION
POPASNA DISTRICT METHODOLOGICAL OFFICE
LUHANSK REGIONAL CENTER OF CHILDREN AND YOUTH
TOURISM AND LOCAL LORE
EXTRACURRICULAR SCHOOL LYSYCHANSK CENTER OF
STUDENTS' SCIENTIFIC AND TECHNICAL CREATIVITY
LYSYCHANSK MULTIPROFILE GYMNASIUM OF LUHANSK REGION
LYSYCHANSK COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 7
OF LUHANSK REGION
LYSYCHANSK SPECIALIZED SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 8 OF
LUHANSK REGION
LYSYCHANSK COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІ DEGREES № 29
OF LUHANSK REGION
LYSYCHANSK PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 1
"SHPACHOK"
LYSYCHANSK PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 7
"ISKORKA" OF LUHANSK REGION
RUBIZHNE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІ DEGREES № 1 OF
LUHANSK REGION
RUBIZHNE SPECIALIZED SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 7 OF
LUHANSK REGION
RUBIZHNE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 8
OF LUHANSK REGION
RUBIZHNE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 9
OF LUHANSK REGION
RUBIZHNE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 10
OF LUHANSK REGION
RUBIZHNE CITY CENTER OF STUDENTS' TOURISM, REGIONAL
ETHNOGRAPHY, SPORT AND EXCURSIONS OF LUHANSK REGION
RUBIZHNE COMPLEX OF AFTER#SCHOOL WORK WITH
CHILDREN AND YOUTH
RUBIZHNE PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 1 "BERIZKA" OF LUHANSK
REGION
RUBIZHNE PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 6 "YABLUCHKO" OF LUHANSK
REGION
SIEVIERODONETSK CENTER OF STUDENTS ECOLOGICAL#
NATURALISTIC CREATIVE WORK OF LUHANSK REGION
SIEVIERODONETSK AFTER#SCHOOL EDUCATIONAL CENTER OF
STUDENTS TOURISM, REGIONAL ETHNOGRAPHY AND
EXCURSIONS OF LUHANSK REGION
SIEVIERODONETSK HUMANITARIAN AND AESTHETIC
GYMNASIUM OF LUHANSK REGION
SIEVIERODONETSK SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOL OF
І#ІІІ DEGREES № 14 OF LUHANSK REGION
SIEVIERODONETSK SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOL OF
І#ІІІ DEGREES № 18 OF LUHANSK REGION
BILOVODSK SUPPORTING ESTABLISHMENT OF SECONDARY
COMPREHENSIVE EDUCATION OF LUHANSK REGION
BILOKURAKINE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 1
OF LUHANSK REGION
KREMINNA SCHOOL#GYMNASIUM OF LUHANSK REGION
KREMINNA COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 1
OF LUHANSK REGION
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KREMINNA COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 2
OF LUHANSK REGION
KREMINNA GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OF І#ІІІ DEGREES № 3 # PRESCHOOL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF LUHANSK REGION
KREMINNA COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES № 4
OF LUHANSK REGION
KRASNORICHENSK GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OF І#ІIІ DEGREES OF LUHANSK REGION
EDUCATIONAL COMPLEX "NOVOKRASNIANKA
COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІIІ DEGREES – PRESCHOOL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT" OF KREMINNA DISTRICT
COUNCIL OF LUHANSK REGION
KREMINNA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 1
"LASTIVKA" OF LUHANSK REGION
KREMINNA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT № 4
"MALIATKO" OF LUHANSK REGION
MARKIVKA GYMNASIUM OF LUHANSK REGION
BONDARIVKA GYMNASIUM OF LUHANSK REGION 
MARKIVKA COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІ DEGREES № 1 OF
LUHANSK REGION
LISNA POLYANA GENERAL SECONDARY SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES
OF LUHANSK REGION
SYCHANSKE GENERAL SECONDARY SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES
OF LUHANSK REGION 
MILOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES OF
LUHANSK REGION
NOVOPSKOV HAZOPROVODSKYI GENERAL SECONDARY
ESTABLISHMENT OF І#ІІI DEGREES OF LUHANSK REGION
OSYNOVE BRANCH № 2 "NOVOPSKOV GENERAL SECONDARY
ESTABLISHMENT OF І#ІІI DEGREES" OF LUHANSK REGION
ZOLOTE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІI DEGREES № 5 OF
LUHANSK REGION
HIRSKE MULTIPROFILE GYMNASIUM OF POPASNA DISTRICT
COUNCIL OF LUHANSK REGION
POPASNA COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІI DEGREES № 21
OF LUHANSK REGION
POPASNA PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
(NURSERY#KINDERGARTEN)№ 3  OF LUHANSK REGION
EDUCATIONAL COMPLEX SVATOVE COMPREHENSIVE SCHOOL
OF І DEGREE – GYMNASIUM OF LUHANSK REGION
SVATOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІI DEGREES № 6 OF
LUHANSK REGION
SVATOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІI DEGREES № 8 OF
LUHANSK REGION
KUZEMIVKA COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІI DEGREES OF
LUHANSK REGION
EDUCATIONAL COMPLEX "SVYSTUNIVKA COMPREHENSIVE
SCHOOL OF І#ІІI DEGREES – PRESCHOOL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OF SVATOVE DISTRICT COUNCIL OF
LUHANSK REGION"
STAROBILSK GYMNASIUM OF LUHANSK REGION
BUTOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІI DEGREES OF
LUHANSK REGION 
GENERAL SECONDARY SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES "CHMYRIVKA
LYCEUM" OF LUHANSK REGION 

POLOVYNKYNE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES
OF LUHANSK REGION
TROITSK LYCEUM OF LUHANSK REGION
LANTRATIVKA LYCEUM OF LUHANSK REGION
TROITSK LYCEUM OF LUHANSK REGION
POKROVKA GENERAL SECONDARY SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES
OF LUHANSK REGION
TYMONOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF І#ІІІ DEGREES OF
LUHANSK REGION
DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH AND SPORTS
OF THE MISHKOVO#POGORILIVKA UNITED TERRITORIAL 
COMMUNITY OF MYKOLAIV DISTRICT
MISHKOVO#POHORILOVE COMPREHENSIVE SCHOOL OF 
I#III DEGREES
MYKOLAIV SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES OF THE
VITOVSKY DISTRICT COUNCIL OF MYKOLAIV REGION
PERVOMAISKE SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES
DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH AND SPORTS
OF HALYTSYNIVKA VILLAGE COUNCIL
MYKOLAIV SPECIALIZED SCHOOL OF I#III STAGES OF ARTS
AND CRAFTS EXPERIMENTAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
OF ALL#UKRAINIAN LEVEL "THE ACADEMY OF CHILDREN'S
CREATIVITY" MYKOLAIV CITY COUNCIL IN MYKOLAIV REGION
ODESA GYMNASIUM № 7 # SPECIALIZED SCHOOL WITH
ADVANCED STUDY OF ENGLISH LANGUAGE OF ODESA REGION
BALAKLIA SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES № 1 NAMED
AFTER O. A. TRYZNA OF KHARKIV REGION
THE CENTRE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
TEACHERS OF BOHODUKHIV DISTRICT COUNCIL OF KHARKIV
REGION
RUSKA#LOZOVA LYCEUM OF DERGACHI DISTRICT COUNCIL OF
KHARKIV REGION
DVORICHNA LYCEUM OF DVORICHNA DISTRICT OF KHARKIV
REGION
PERSHOTRAVNEVE COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL
OF I#III DEGREES OF ZMIIV REGIONAL COUNCIL OF KHARKIV
REGION
KHARKIV PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
(NURSERY#KINDERGARTEN) № 80 OF KHARKIV REGION
V. G. KOROLENKA KHARKIV SPECIALIZED SCHOOL 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE OF CHERKASY
REGIONAL STATE ADMINISTRATION
CHERKASY SECONDARY SPECIALIZED SCHOOL № 18 NAMED
AFTER VIACHESLAV CHORNOVIL OF CHERKASY REGION
ZOLOTONOSHA SANATORIUM SCHOOL OF CHERKASY REGION
COUNCIL
CHERVONA SLOBODA SECONDARY SCHOOL OF I#III DEGREES
№ 1 OF CHERKASY REGION
MUNICIPAL EXTRACURRICULAR SCHOOL "KYIV JUNIOR 
ACADEMY OF SCIENCES"
CENTER FOR CHILDREN AND YOUTH "SHEVCHENKIVETS" 
VOCATIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS, EDUCATIONAL
AND METHODOLOGICAL (SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL)
CENTRES (CABINETS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111�130
STATE INSTITUTION "ACADEMY OF PATROL POLICE"
STATE INSTITUTION "KRYVYI RIH ACADEMY OF PATROL POLICE"
STATE INSTITUTION "RIVNE ACADEMY OF PATROL POLICE"
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BEREZIVKA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF ODESA 
NATIONAL POLYTECHNICAL UNIVERSITY
BILYTSKE PROFESSIONAL LYCEUM 
BALYN HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 36 OF KHMELNYTSK
REGION
VINNYTSIA HIGHER ART VOCATIONAL SCHOOL № 5
DNIPRO REGIONAL CENTRE FOR VOCATIONAL AND TECHNICAL
EDUCATION 
DNIPRO CENTRE FOR VOCATIONAL EDUCATION
ZHYTOMYR HIGHER VOCATIONAL TECHNOLOGICAL SCHOOL
STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT "ZOLOTONOSHA 
PROFESSIONAL LYCEUM"
KYIV HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF SEWING AND 
HAIRDRESSING ART
KRYVIY RIH TRAINING AND PRODUCTION CENTRE 
MARIUPOL CENTER OF VOCATIONAL  EDUCATION
NOVOVOLYNSK CENTER FOR PROFESSIONAL AND TECHNICAL
EDUCATION
RIVNE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF RESTAURANT
SERVICE AND BUSINESS
SLOBOZHANSKY REGIONAL CENTER OF PROFESSIONAL 
EDUCATION
PETRO KRYVONOS SLOVYANSK MULTIPROFILED REGIONAL
CENTER OF PROFESSIONAL EDUCATION OF DONETSK REGION
KHARKIV HIGHER PROFESSIONAL SCHOOL OF SEWING 
PRODUCTION AND LIVING
ZHYTOMYR LIGHT INDUSTRY AND CONSUMER SERVICES CENTER
SHOSTKA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL
SHOSTKA CENTRE OF VOCATIONAL EDUCATIONAL
EDUCATION#METHODOLOGICAL CENTER OF VOCATIONAL 
EDUCATION IN VINNYTSIA REGION 
ZHMERYNKA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF VINNYTSIA
REGION
VINNYTSIA INTERREGIONAL HIGHER VOCATIONAL SCHOOL
BRAYILIV VOCATIONAL LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
VINNYTSIA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 7 
VINNYTSIA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 11 
VINNYTSIA HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF PUBLIC SERVICE 
KHMILNYK VOCATIONAL LYCEUM OF SERVICES OF VINNYTSIA
REGION
VINNYTSIA VOCATIONAL CENTRE OF RENDERING INDUSTRY
TULCHIN HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 41 OF VINNYTSIA
REGION
HNIVAN VOCATIONAL LYCEUM NAMED BY TWICE A HERO OF
SOVIET UNION R. MALINOVSKYI OF VINNYTSIA REGION
MIHAYLIVTSI VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA
REGION
NEMYRIV VOCATIONAL LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
ZOZIV VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA REGION

MAZURIVKA AGRARIAN CENTER OF VOCATIONAL EDUCATION
OF VINNYTSIA REGION
DANYLO ZABOLOTNYI ZABOLOTNE HIGHER VOCATIONAL
SCHOOL № 31 OF VINNYTSIA REGION
VINNYTSIA VOCATIONAL CENTRE № 1 
KUZMYNTSI VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA
REGION
BAR PROFESSIONAL BUILDING VOCATIONAL SCHOOL
KRYZHOPIL VOCATIONAL BUILDING LYCEUM OF VINNYTSIA
REGION
VINNYTSIA VOCATIONAL TECHNICAL CENTER OF TECHNOLOGY
AND DESIGN
KHMILNYK AGRARIAN CENTER OF VOCATIONAL EDUCATION
OF VINNYTSIA REGION
KOMARGOROD HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF VINNYTSIA
REGION
TEPLYK VOCATIONAL AGRARIAN LYCEUM OF VINNYTSIA REGION
HUSHCHYNTSI HIGHER VOCATIONAL SCHOOL OF V REGION
POHREBYSCHE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 42 
VORONOVYTSIA VOCATIONAL SCHOOL № 14
KOZYATYN REGIONAL HIGHER PROFESSIONAL COLLEGE OF
RAILWAY TRANSPORT 
EDUCATIONAL METHODICAL CENTER OF PROFESSIONAL
VOCATIONAL EDUCATION IN LUHANSK REGION
LUHANSK CENTER OF PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
EDUCATION OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE
HIGHER VOCATIONAL SCHOOL № 92 OF SIEVIERODONETSK 
SIEVIERODONETSK VOCATIONAL BUILDING LYCEUM
NOVOАYDAR PROFESSIONAL AGRARIAN LYCEUM
PRYVILLIYA PROFESSIONAL LYCEUM
LYSYCHANSK PROFESSIONAL TRADE AND CULINARY LYCEUM
SHCHASTYA PROFESSIONAL LYCEUM
BILOKURAKINO PROFESSIONAL AGRICULTURAL LYCEUM
ZOLOTE PROFESSIONAL LYCEUM 
SVATIVKA PROFESSIONAL AGRARIAN LYCEUM
AUTONOMOUS SUBDIVISION "LUHANSK STATE REGIONAL
EDUCATIONAL CENTER FOR TRAINING, RETRAINING AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF AGROINDUSTRIAL 
COMPLEX STAFF OF LUHANSK NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY"
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