За стипендію варто поборотися!
Найкращою мотивацією кожного студента с знання, які
дозволять йому в майбутньому працевлаштуватися та
адаптуватися на першому робочому місці. Але в умовах
економічної кризи не менш важливим фактором стиму
ляції навчання є фінансове становище.
І тому кожен студент,
який навчається на державній формі, намагається отримувати стипендію,
А якщо студент навчається не тільки на «добре», а
й на «відмінно» та при цьому знаходить час на роботу в органах студентського самоврядування, участі
у олімпіадах, конкурсах,
творчому або спортивному житті університету, то є
шанс отримати одну з іменних академічних етилендій.
Саме з метою мотивадії студентів вищих навчальних закладів в Україні щосеместрово наказом
Президента України призначаються державні академічні стипендії. Відпоні дно до Указу Президента

України від 29 березня 2001
року та «Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам
вищих навчальних закладів та аспірантів» академічні стипендії Президен
та України призначаються
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів
України та аспірантам, які
найбільш відзначилися у
навчальній та науковій роботі,
За високі досягнення у
навчальній і науковій ро
боті наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України № 712 від
2 грудня 2013 р. студентам
аграрних ВНЗ були призначені академічні стипендії
Президента України, серед

яких і студенти Таврійсько
го державного агротехноло
гічного університету.
Особливо приємно, що се
ред найкращих відмінників
України відразу чотири сту
денти та один аспірант ТДАТУ. Так, стипендію Прези

дента України отримають
студентка ПІ курсу Крама
ренко Світлана і студентка
IV курсу Сидоренко Інна,
стипендію Верховної Ради
України призначено магі
странту Іванкову Дмитру, а
академічну стипендію імені
М. О. Посмітного - Євстафієвій Людмилі. Також слід
відзначити наукові успіхи
аспіранта Радєва Станісла
ва, який отримає академіч
ну стипендію імені М. С.
Грушевського. Щ хлопці та
дівчата є яскравим прикла
дом прагнення до навчання,
науки та активного суспіль
ного життя для всіх інших
студентів і аспірантів уні
верситету.
Вітаємо студентів ТДАТУ із високою відзнакою та
щиро бажаємо всім студен
там подальших успіхів у
навчанні і нових наукових
досягнень]
О.П. ЛОМЕЙКО,
проректор з НПР.

