
XVI ЗЛІТ ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ ТА 
ВІДМІННИКІВ НАВЧАННЯ «ЛІДЕРИ 
АПК XXI СТОЛІТТЯ»

У травні 2014 року на базі Вінницького національного аграрного 
університету пройшов XVI Зліт іменних стипендіатів та відмінників на
вчання «Лідери АПК XXI століття». Цей щорічний урочистий захід збирає 

разом лідерів аграрної науки серед студентів ВНЗ МУ рівнів акредитації 
Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Таврійський Державний Агротехнологічний 
університет представляла делегація з восьми 
студентів університету та коледжів ТДАТУ на 

чолі і  помічником ректора з ОВР Грицаєнко І.М. 
Студенти на досить високому рівні представили 
рідний навчальний закладу всіх заходах Зльоту.

У перший день після реєстрації відбулось 
урочисте відкриття XVI Зльоту: привітання 

керівних осіб, нагородження учасників под 
якою Міністерства, святковий концерт художніх 
колективів.

Наступний день був одним Із 
найвідповідальніших, перша половина яко 

го була присвячена проведенню студентської 
наукової конференції на 11 круглих столах. 

Наукові доповіді та презентації викликали подив 
від того, наскільки наша молодь розбирається 
у суспільно-політичних засадах та сучасному 
положенні України, як переймається Її подаль 
шою долею та намагається знайти усі можливі 
шляхи подолання перешкод до розквіту 
національної економіки. Найактивніших 
учасників, у тому числі студентів нашої делегації, 
відзначали цінними подарунками та грамотами. 

Одночасно проводилося засідання Об'єднаної 
ради студентського самоврядування.

Друга половина дня була присвячена кон
курсу сКращий студент р оку  Кожна обласна 

делегація обрала свого представника, який би 

на всі 100% відображав усі якості справжньо 
го лідера студентського життя. Учасники мали 

7 10 хвилин, щоб переконати вельмишановне 
журі у тому, що самі вони дійсно можуть гідно 
носити таке почесне та відповідальне звання

«Лідер». ТДАТУ представляв Віталій Співачук. 
Він гідно представив навчальний заклад, пре 

зентувавши публіці відео візитку й розповівши 
про своє активне студентське життя, рідний 
університет та місто Мелітополь. Деякі виступи 
учасників конкурсу особливо відрізнялися свою 
патріотичністю та бережливим ставленням до 
своєї країни.

Третій день також був корисним, усі делегації 
відправились на екскурсії у передові аграрні 
підприємства та Історичні місця Вінниччини. 
Усі вечори Зльоту закінчувалися дискотека
ми. що дали змогу учасникам зав'язати дружні 
відносини з представниками інших делегацій.

Четвертий день знаменував закінчення XVI 

Зльоту, кінець неймовірно цікавої подорожі. 
На фінальному заході були зачитані резолюції 
кожного круглого столу та були нагороджені 
найактивніші учасники Зльоту. Також була виз 
начена область, де буде проходити наступний 
всеукраїнський зліт -  почесний штандарт при 
йняла делегація м. Львів!
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