ПРОТОКОЛ
засідання Оргкомітету з визначення переможців в номінаціях Міжнародної
спеціалізованої онлайн виставки «Освіта та кар’єра – 2020» 20-21 листопада
2020 року на сайті osvitaexpo.com.ua
За результатами експертного оцінювання представлених на конкурс робіт
учасників виставки, проведеного Інститутом модернізації змісту освіти
Міністерства освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук
України, правлінням Товариства «Знання» України, дирекцією Центру «Виставки,
презентації» правління Товариства «Знання» України,
УХВАЛИЛИ:
І. Визначити переможцями та нагородити дипломами виставки «Освіта та
кар’єра – 2020»:
1. Номінація «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління»
Золота медаль
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
2.

Номінація «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки»

Гран-Прі
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Золота медаль
ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище»
3. Номінація «Профорієнтаційна робота серед молоді»
Гран-Прі
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Київський національний університет будівництва і архітектури
4.
Номінація «Розвиток студентського самоврядування у закладі вищої
освіти»
Гран-прі
Українська медична стоматологічна академія
5.

Номінація «Розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти»

Гран-прі
Національний університет «Одеська морська академія»

6.
Номінація «Правозахисна та правопросвітня діяльність закладу вищої
освіти»
Гран-Прі
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
7.
Номінація «Досягнення у працевлаштуванні випускників закладу вищої
освіти
Гран-прі
Державний університет телекомунікацій
8.
Номінація «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів,
програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності
освітнього процесу»
Гран-Прі
Харківський національний медичний університет
Золота медаль
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО
менеджменту освіти»
9.
Номінація «Інновації у створенні й упровадженні
дистанційного навчання в умовах сучасних викликів»

«Університет

системи

Гран-Прі
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

10.

Номінація «Інтеграція вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір»

Гран-Прі
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

11.

Номінація «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»

Гран-Прі
Національний фармацевтичний університет
Золота медаль
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної
12.
Номінація «Імплементація онлайн інструментів для ефективного
впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти».
Гран-Прі
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
13.
Номінація «Університет – інтегратор освітньо-наукового середовища в
регіоні»
Гран-Прі
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
14.
Номінація «Діяльність військових навчальних підрозділів закладів
вищої освіти»
Золота медаль
Кафедра військової підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
15. Номінація «Створення освітнього середовища для забезпечення умов
професійної орієнтації молоді»
Гран-Прі
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»
16.

Номінація «Розвиток студентської науково-дослідної роботи»

Гран-Прі
Вінницький національний медичний університет імені М.П. Пирогова

18. Номінація «Впровадження та розвиток енергоефективних проєктів і
технологій
Гран-Прі
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
19. Номінація «Інформаційні IT-технології у закладі вищої освіти»
Гран-Прі
Національний університет «Запорізька політехніка»

ІІ. Нагородити:
– Почесним званням «Лідер вищої освіти України»:
Київський національний університет будівництва і архітектури;
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
Українську медичну стоматологічну академію;
Вінницький національний медичний університет імені М.П. Пирогова;
Національний фармацевтичний університет;
Харківський національний медичний університет;
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
Державний університет телекомунікацій;
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»;
Національний університет «Одеська морська академія»;
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені
Петра Василенка;
– Почесним званням «Лідер післядипломної освіти»:
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» ;
– Почесним званням «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»:
Національний університет « Запорізька політехніка»;
– Почесним званням «Лідер міжнародної діяльності»:
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
– Почесним званням «Лідер професійно-технічної діяльності»:
ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище».

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЧІВ!!!

