
ТДАТУ - «Лідер 
наукової діяльності»

Міністерство науки І 
освіти, молоді та спорту 
й Національна академія 
педагогічних наук України 
відзначили університет 
престижною нагоро
дою - Гран-прі «Лідер 
наукової діяльності», 
високо оцінивши 
результативність та 
перспективність наукової 
діяльності професорсько- 
викладацького складу за
кладу останніх років.

Г диплом

|©ррирі



Т Д А Т У -
1-3 березня 2012 року була 
проведена III Міжнародна 
виставка «Сучасні заклади 
освіти • 2012».

Виставка мала на меті 
презентувати громадськос
ті, педагогам, науковцям, 
фахівцям, органам дер
жавної влади і управління 
в широкому спектрі досяг
нення національної систе
ми освіти, творчі здобутки 
педагогічних і наукових 
колективів, досвід іннова
ційної модернізації освіти, 
міжнародної інтеграції.

Оргкомітет в рамках ви
ставки проводив:

- конкурс за тематичними 
номінаціями з нагороджен
ням золотими, срібними та 
бронзовими медалями;

• рейтинговий виставко
вий конкурс з нагороджен
ням Гран-прі «Лідер вищої 
освіти України», «Лідер нау
кової діяльності«, «Лідер піс- 
лядипломної освіти» і «Лідер 
міжнародної діяльності»;

- конкурс «Кращий ви
ставковий стенд • 2012» з 
нагородженням почесною 
відзнакою.

Таврійський державний 
агротехнологічний універ
ситет вкотре отримав ви
соку престижну нагороду 
- Гран-прі «Лідер наукової 
діяльності*. Під час рейтин
гового конкурсу були нада
ні інформаційні матеріали 
більш ніж зі 700 ВНЗ Укра
їни, оброблялися експерта
ми за методиками Міністер
ства освіти і науки, молоді 
та спорту України та визна
чалися кращі заклади за 
ідентифікаційними група
ми. Результативність ТДА- 
ТУ • одна з кращих серед 
аграрних ВНЗ України.

Враховувалися такі по
казники, як кількість патен
тів, ліцензій, інших охорон
них документів, отриманих 
науково-педагогічними 
працівниками і студента
ми ВНЗ; кількість науко
вих статей, опублікованих у 
міжнародних виданнях, які 
входять до наукометричннх 
баз даних; кількість захи
щених дисертацій останніх 
років; кількість наукових 
публікацій та ряд інших.

ТДАТУ також було від
значено дипломом «За ак
тивну роботу з модернізації 
системи освіти України».

В рамках виставки впер
ше відбувся конкурс «Кра
щий виставковий стенд», 
в якому оцінювалися най
кращі і яскраві рішення 
стендової участі у вистав
ці: оформлення, реклам
на атрибутика, організація 
подій та заходів, відзначен
ня професійного підходу до 
підготовки та участі у ви
ставці. Компетентне журі 
оргкомітету виставки наго
родило ТДАТУ дипломом у

номінації «Інформативність 
стенду та якість рекламних 
матеріалів».

В рамках виставки наш 
університет представив 
ряд доповідей на науково- 
практичній конференції, а 
саме: «Створення та впро
вадження сучасних комп
лексів електронних засобів 
навчання в контексті під
вищення якості підготов
ки фахівців. Інноваційні 
технології розвитку обда
рованої студентської моло
ді. Пріоритетні напрямки 
розвитку інноваційної ді
яльності ВНЗ*. Доповідали: 
В. М. Кюрчев • професор, 
ректор ТДАТУ; О. П. Ло- 
мейко - доцент, проректор з 
НПР; О. Г. Скляр • доцент, 
перший проректор; І. М. 
Грицаенко - помічник рек

тора з ОВР; О. О. Зуєв - до
цент кафедри «Мобільні 
енергетичні системи*, керів
ник Центру інформаційних 
технологій; О. А. Тітова - до
цент каф. «Іноземні мови»; 
Г. 1. Грицаенко - доцент, за
відувач кафедри «Економі
ка підприємства».

Всі науково-педагогічні 
працівники університету, 
які вели семінари, були на
городжені почесними ди
пломами «За плідну науко
во-педагогічну діяльність з 
інноваційної модернізації 
освіти».
Наш університет вкотре 
був гідно представлений на 
міжнародному освітянсько
му форумі і в черговий раз 
отримав високі нагороди.

Ігор Грицаенко, 
помічник ректора з ОВР.

Виставку відкриває міністр 
освіти Дмитро Табачиик.


