
ТДАТУ - ЛІДЕР НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мелітопольский Таврійський державний агротехнологічний 

університет (ТДАТУ) відзначений престижною нагородою - Гран- 
Прі «Лідер наукової діяльності». Таку високу оцінку резуль
тативності та перспективності науковоїдіяльності проф е
сорсько-викладацького складу університету останніх років 
дали ТДАТУ Міністерство науки і освіти, молоді та спорту Ук
раїни та Національна академія педагогічних наук України.

1-3 березня 2012 року у Київі ними працівниками І студентами
була проведена Третя Міжнародна 
виставка «Сучасні заклади освіти- 
2012», Виставка мала на меті пре
зентувати громадськості, педаго
гам, науковцям, фахівцям, орга
нам державної влади і управління 
в широкому спектрі досягнення 
національної системи освіти, 
творчі здобутки педагогічних і на
укових колективів, досвід Іннова
ційної модернізації освіти, міжна
родної інтеграції України на вико
нання рішень III Всеукраїнського 
з'їзду працівників освіти.

Наші здобутки
Підчас рейтинговог о конкурсу 

подані інформаційні матеріали 
більш як 700 ВНЗ України обробля
лися експертами за методиками 
МОН України та визначалися кращі 
ВНЗ. Результативність ТДАТУ - 
одна з кращих серед ВНЗ України. 
Враховувалися показники: отрима
но патентів, ліцензій, інших охорон
них документів науково-педагогіч-

ВНЗ; кількість наукових статей, 
опублікованих у міжнародних видан - 
нях, які входять до наукометричних 
баз даних; кількість захищених ди
сертацій останніх років; кількість 
наукових публікацій та ряд інших,

В рамках виставки ТДАТУ пред
ставив ряддоповідей на Науково- 
практичній конференції за участю 
провідних науковців Національної 
академії педагогічних наук України I 
практичних працівників галузі вищої 
освіти. А саме: «Створення та упро
вадження сучасних комплексів 
електронних засобів навчання в 
контексті підвищення якості підго
товки фахівців», «Інноваційні тех
нології розвитку обдарованої сту
дентської молоді», «Пріоритетні 
напрямки розвитку Інноваційної 
діяльності ВНЗ». Вісім науково- 
педагогічних працівників ТДАТУ, 
що вели семінари, були нагород
жені Почесними дипломами «За 
плідну науково-педагогічну 
діяльність з інноваційної модерні

зації освіти».
ТДАТУ також було відзначено 

дипломом «За активну роботу з мо
дернізації системи освіти України».

В рамках виставки вперше 
відбувся конкурс «Кращий вистав
ковий стенд». Під час конкурсу - 
оцінювалися найкращі I яскраві 
рішення стендової участі у вис
тавці: оформлення виставкових 
стендів, рекламна атрибутика, 
організація подій та заходів, 
відзначення професійного підходу 
до підготовки та участі у виставці.

Компетентне жюрі оргкомітету 
виставки нагородило ТДАТУ Диі шо- 
мом кращого виставкового стенду у 
номінації «Інформативність стенду 
та якість рекламних матеріалів».

Наш університет вкотре гідно був 
представлений на міжнародному 
освітянському форумі і в черговий 
раз отримав високі нагороди.
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