
Трудовий колектив підбив 
підсумки минулого року
10 лютого в університеті 
відбулася конференція тру
дового колективу. Ректор 
ТДАТУ професор Кюрчев 
доповів про підсумки ми
нулого року за основни
ми напрямками: навчальна 
діяльність, організаційно- 
виховна. науково-дослідна, 
міжнародна, фінансо
ва. профорієнтаційна, 
діяльність Інституту ПІСЛЯ- 

дипломної освіти та дорад- 
ництва.

Протягом 2013 року 
університет продовжу
вав свою науково-освітню 
діяльність за напряма
ми розвитку аграрної ви
щої освіти європейського 
рівня, що передбачає ство
рення наукових шкіл, по
силення зв'язку науки з ви
робництвом, підготовку 
фахівців різних освітньо- 
кваліфікаційних рівнів 
на основі вимог Болон
ського процесу, поглиблен
ня міжнародних зв'язків 
із навчальними і наукови
ми установами ближнього і 
дальнього зарубіжжя.

Університет має вагомі 
наукові та спортивні здобут
ки. Студенти ТДАТУ неод- 
норазовобули переможцями 
всеукраїнських фахових та 
предметних олімпіад і кон
курсів наукових робіт. Се
ред них чимало переможців 
та призерів міжнародних 
спортивних змагань.

Пріоритетним напрям
ком розвитку системи 
управління університе
том є застосування інфор
маційних технологій. Сайт 
університету постійно онов
люється . розроблений новий

Також на конференції
дизайн, впроваджена нова «Екологія, охорона навко- трудового колективу було
система управління інфор- лишнього середовища та розглянуто питання щодо
мацією сайту, що відповідає збалансоване природокори- виконання умов колек-
всім міжнародним стан- стування*. тивного договору між
дартам. В університеті Ці результати є підтверд- адміністрацією та проф-
впроваджується система женням того, що в універ- комом за 2013 рік, питан-
управління електронними ситеті забезпечується висо- ня щодо прийняття ко-
документами, яка розробле- ка якість освітніх послуг, а лективного договору між
на на базі Alfresco (англій- ТДАТУ є лідером аграрної адміністрацією та профко-
ська система з відкритим освіти України. мом за 2014 рік, питання
вихідним кодом). Студенти університету щодо виконання кошторн-

Третій рік поспіль сту- користуються можливістю су профкому за 2013 рік та 
денти університету беруть пройти ознайомчі вироб- його затвердження на 2014 
активну участь у незалеж- ничі практики за кордоном рік, про діяльність бла- 
ному оцінюванні знань за понад як двадцятьма про- годійної організації «Бла- 
студентів вищих навчаль- грамами у 12 країнах світу, годійннй фонд «Таврія». 
них закладів I-IV рівнів ак- В 2013 році 85 студентів Володимир Микола- 
редитації МАП та продо- пройшли таку практику, йович зазначив, що плани 
вольства України шляхом що на 34 особи більше, ніж університету в переважній 
дистанційного комп’ютер- торік. більшості позицій вико- 
ного тестування в режимі Особливий акцент рек- нані. Робота ректорату та 
online. За підсумками дис- тор зробив на нових ви- всього колективу універси- 
таиційного тестування сту- датних заслугах минулого тету у минулому році, як і в 
денти університету показа- року, про що всі ми знаємо попередні роки, була спря
ли такі результати: та цим пишаємось. У неза- мована, у першу чергу, на

- І місце з напрямків лежному рейтингу ВНЗ Ук- забезпечення якості нав- 
«Процеси, машини та об- раїни ТДАТУ посів III місце чально-виховного проце- 
ладнання АПВ», «Енергети- серед аграрних ВНЗ, а в За- су, ефективность наукових 
ка та електротехнічні систе- порізькій області - И місце. досліджень, збереження 1 
ми в АПК», «Маркетинг»: Знаменною подією у збагачення кращих універ-

- II місце з напрямків житті університету було ситетських традицій. 
«Фінанси і кредит», «Агро- підтвердження у 2013 році Світлана ТУРЧИНА, иачаль- 
номія», «Облік і аудит»; статусу вищого навчально- ник РВВ «АГР0ТАВР1Я»,

• III місце з напрямків го закладу IV рівня акреди- за матеріалами сайту універси-
«Економіка підприємства», тації. тету. Фото Віктора ПАШИНА.


