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НТУ «ХПІ» переміг у рейтинговому конкурсі «Лідер вищої освіти», взявши участь у головній
події освітньої галузі України – Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Вона
відбулася у Київському Палаці дітей та юнацтва 17–19 березня 2016 року.
Широкомасштабний захід зібрав 750 учасників із 25 регіонів України, Польщі, Канади, Латвії,
Словаччини, Словенії, Франції, США, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Литви, Кіпру,
Бєларусі, Молдови, Естонії. Його головна мета – презентація досягнень національної освіти
в реформуванні галузі та досвіду інтеграції до європейського освітнього простору.
В рамках виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» Харківський політехнічний виборов Гран-
прі у рейтинговому конкурсі «Лідер вищої освіти». Ця нагорода є свідченням високих
досягнень університету за такими напрямками, як інтернаціоналізація вищої освіти, наукова
та науково-технічна діяльність, якість науково-педагогічного персоналу, студентська
діяльність, інформаційні ресурси та соціальна інфраструктура.
Цього року Харківський Політех презентував близько 35 науково-технічних розробок. Серед
них: макети експериментальної бази Науково-дослідного та проектно-конструкторського
інституту «Молнія», Інституту «Іоносфери», науково-дослідної лабораторії кафедри
турбінобудування (кожній з установ присвоєно статус «Національне надбання України»), а
також макет малогабаритної установки для отримання метанолу шляхом окислення газу
киснем повітря та інші.

ListArticles.asp?id=226


Делегацію від НТУ «ХПІ» очолили проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» професор, доктор
технічних наук Андрій Петрович Марченко, старший науковий співробітник Віталій
Віталійович Цовма, інженер першої категорії Євген Вікторович Галкін та заступник
начальника НДЧ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Руслан
Вікторович Кривобок.
Наш університет має багаторічний досвід участі й перемог у конкурсах виставок навчальних
закладів. Протягом 2001–2013 рр. Харківський Політех був учасником виставки «Сучасна
освіта в Україні» (організатор – компанія «CARSHE»), має кілька Гран-прі й Золотих
медалей. А починаючи з 2013 р. – постійно бере участь у Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти». Її організаторами є компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.
Цього року у виставці взяли участь 90 університетів, академій, інститутів, коледжів,
технікумів, наукових установ; 26 закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх
агенцій; 480 установ післядипломної та неперервної освіти, обласних і міських управлінь
(департаментів) освіти, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних
навчальних закладів; 131 професійно-технічний навчальний заклад, науково-методичний
центр професійно-технічної освіти; 23 виробники та постачальники засобів навчання, автори
проектів, сучасних програм для галузі освіти, видавництва, освітні портали.
У рамках виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» відбулися рейтингові виставкові
конкурси «Лідер вищої освіти», «Лідер післядипломної освіти», «Лідер міжнародної
діяльності», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», «Лідер професійно-технічної
освіти»; конкурси з тематичних номінацій. Переможці нагороджувалися золотими, срібними
та бронзовими медалями.
Впродовж трьох днів роботи виставки педагоги, науковці, фахівці та відвідувачі спілкувалися
з представниками навчальних закладів, обмінювалися практичним досвідом, знайомилися з
сучасними педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями, засобами
навчання.
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