
Науково-методичному 
центру ТДАТУ -15 років!
В цьому році свій 15-річний 
ювілей відзначає иауково- 
методичнмй центр універ
ситету. Основним завдан
ням центру с розвито« 
методичної роботи 
в навчальному закладі.

За роки свого існуван
ня центр був і делкшдсть- 
ся на вістрі узагальнення 
та розповсюдження пере
дового псдагоНчвиго досві
ду. впровадження в навча
льний процес інноваційних 
технологій.

Няуклао-методичний 
центр гтиоревий за рішен
ням вченої ради у березні 
1998 р. У джерел створен
ня центру грояв прорек
тор з НР М. С  Бондар. За
гальне керівництво НМЦ 
з 1998 до 2011 р. ідійсню- 
вав професор Ю. II. Рогач, 
а першим начальником 
центру був доцент кафед

ри иаишновн користання в 
землеробстві В. В. Овечка 
З 2004 до 2011 р. керівний- 
тво центром здійснював до
цент кафедри 0(1 та БЖ С  
І. Малютв. На сьогодні в 
колективі НМЦ під керів
ництвом О. В. Бойка плід
но працюють доценти А. О. 
Рижков. С. І. Малютв. а та
кож співробітники центру 
І. А  Смець те Д. С. Да нилюк.

Із впровадженням в уні
верситеті кредитно-модуль
ної системи організації на
вчального процесу центр 
стяв одним із гатояних під 
розділів, який здійснює 
коисультяційно-і пформв- 
ційну тя методичну роботу. 
За часи свого існування під 
керівництвом центру «про
ваджено чимало положень 
та методичних рекоменда 
пій. щорічно випусияггься 
збірник няуково-методич-

них праць з удосконалення 
навчально-виховного про
цесу в університеті.

Починаючи а 2008 p.. 
НМЦ очолив роботу із впро
вадження в університеті 
(перші серед аграрних ВНЗ 
України) Системи мене
джменту якості ДСТУ КО 
9001:2009 та успішно забез
печу П функціонування І 
відповідність міжнародним 
ти національним стандар
там на теперішній час.

За роки діяльності НМЦ 
ним на рівні університе
ту забезпечені» проведення 
ряду заходів, а саме: органі
заційна робота зі здійснення 
щорічного рейтингу кафедр 
та викладачів; проведення 
заміру залишкових знань 
студентів; організація що
річних зльотів відмінни
ків НАВЧвИНЯ. гтудентгьких 
олімпіад.

Одним із основних напря
мків роботи останніх років 
е впровадження дигтянцій- 
пого навчання. Для цього 
створено Навчально-інфо
рмаційний портал. В перс
пективі розвитку центру е 
створення відділів, які за
безпечить впровадження ті 
функціонування електро
нної енгтоми управління 
огвітньою діяльності та ство
рення електронних засобів 
навчання з усіх дисциплін. 
Символічно, що саме в цьо
му. ювілейному для центру, 
році НМЦ був визнаний 
кращим підрозділом уні
верситету та занесений на 
Дошку попиши. Цей факт с 
яскравим підтвердженням 
професійної діяльності ко
лективу та визнанням його 
працездатності.

СЛММКПА.
доцент кафедри ОП та БЖ.


