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Таврійський ДАТУ Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни та Національною академією пе
дагогічних наук України відзначений 
престижною нагородою - золотою ме
даллю у номінації «Створення та впро
вадження електронних навчальмо- 
методичних комплексів, рейтингових 
систем, обладнання, продуктів, про
грам та рішень для системи освіти».

28 лютого - 2 березня 2013 р. у ви
ставковому центрі «КиївЕкспоПлаза ► 
(м. Київ) була проведена четверта між
народна виставка «Сучасні заклади 
освіти - 2013*. Розпорядженням Кабі
нету Міністрів України цій виставці 
офіційно надано статус міжнародної 
та включено до переліку міжнародних 
виставок, що проводяться в Україні.

Виставка мала за мету презентува
ти громадськості, педагогам, науков
цям, фахівцям, органам державної 
влади й управлінню в широкому спек
трі досягнення національної системи 
освіти, творчі здобутки педагогічних 
і наукових колективів, досвід іннова
ційної модернізації освіти, міжнарод
ної інтеграції.

На науково-практичних конферен
ціях, семінарах, «круглих столах* від
булися обговорення актуальних пи
тань ефективного розвитку сучасної 
освітньої галузі. Були широко пред
ставлені інноваційні здобутки закла
дів освіти та досвід їх упровадження 
в освітню практику, педагогічні тех
нології, наукові та науково-технічні 
розробки, навчальні методики, інфор
маційні матеріали, обладнання для 
навчального процесу. Відбулася також 
презентація досягнень, обмін досвідом 
практичних дій, що сприятимуть ди
намічному реформуванню галузі, під
вищенню якості і конкурентоспромож
ності освіти, зміцненню міжнародного 
авторитету нашої держави.

Оргкомітет у рамках виставки про
водив рейтингові конкурси та конкур
си за тематичними номінаціями з на

городженням золотими, срібними, 
бронзовими медалями.

Наш університет вкотре отри
мав високу престижну нагороду - зо
лоту медаль у номінації «Створен
ня та упровадження електронних 
навчально-методичних комплексів, 
рейтингових систем, обладнання, про
дуктів, програм та рішень для систе
ми освіти*.

В рамках виставки на науково- 
практичній конференції за участю 
провідних науковців Національної 
академії педагогічних наук України 
та практичних працівників галузі ви
щої освіти ТДАТУ представив ряд до
повідей. А саме: «Моніторинг якості 
управління та рейтингова комплек
сна оцінка діяльності кафедр уні
верситету» (В. М. Кюрчев, ректор 
ТДАТУ; О. П. Ломейко, проректор із 
науково-педагогічної роботи; І. М. 
Грицаенко, помічник ректора з ор
ганізаційних питань, виховної робо
ти та студентських справ); «Комплекс 
електронних засобів навчання ТДА
ТУ* (О. Г. Скляр, перший проректор;

О. О. Зуев, начальник центру інформа
ційних технологій; О. А. Тітова, доц. 
каф. «Іноземні мови»); «Інноваційна 
модель розвитку ВНЗ як чинник за
безпечення високої якості підготов
ки фахівців» (М. І. Грицаенко, аспі
рант каф. «Економіка підприємства» 
ТДАТУ (наук, керівник: д.е.н., с.н.с. 
О. Г. Шпикуляк).

Всі науково-педагогічні працівника 
університету, що вели семінари, були 
нагороджені почесними диплома
ми Міністерства освіти і науки, моло
ді та спорту України та Національної 
академії педагогічних наук України 
«За активну роботу з упровадження 
педагогічних інновацій у навчально- 
виховний процес*.

ТДАТУ вкотре був гідно представ
лений на міжнародному освітянсько
му форумі і в черговий раз отримав 
високі нагороди. Це висока оцінка 
результативності навчальної роботи 
професорсько-викладацького складу 
університету останніх років.
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