СИСТЕМНА ПІДТРИМКА ОСВІТНЬОГО НАПРЯМКУ

Народний
депутат
України
Дмитро
Андрієвський
системно
підтримує
освітній
напрямок,
зокрема це стосується двох най
більших ВНЗ Солом'ямського ра
йону - НТУУКПІ ім. І. Сікорського
та НАУ, які є одними з кращих в
Україні вишів.

Т

ак, нещодавно народний де
путат привітав старшокурс
ників НТУУ КПІ ім. І. Сікорського,
лауреатів іменної стипендії Софію
Докшину і Дмитра Дударчука зі
здобуттям іменної стипендії. Імен
на стипендія Дмитра Андрієвсько-

го для найкращих
студентів «Київської
політехніки» є ваго
мою підтримкою сту
дентства з боку полі
тика.
«Вітаю нових ла
уреатів іменної сти
пендії.
Протягом
поточного навчаль
ного півріччя вони
отримуватимуть по
2 тисячі гривень на
місяць. Впевнений,
що така підтримка
буде корисною для
них. Бажаю успіхів у
навчанні!» - підкрес
лив Дмитро Андрієв
ський.
Нагадаємо,
що
3 2010 року, щопівріччя, найкращі сту
денти, які досягли
неабияких успіхів у
навчанні,
отриму
ють іменну стипен
дію Дмитра Андрієвського.
Станом
на сьогодні розмір
стипендії
складає
2 тисячі гривень на
місяць для одного стипендіата.
Іменна стипендія від Дмитра Андрієвського - це одна з багатьох
ініціатив
народного депутата
України, який є постійним меце
натом КПІ ім. І. Сікорського, від
носно власної aima mater.
«У КПІ я здобув ті знання та до
свід, які у подальшому знадобили
ся мені в житті. Сьогодні ж вважаю
своїм обов'язком підтримувати
обдарованих студентів Політеху.
Адже саме за ними - майбутнє
України!» - зазначив Дмитро Ан
дрієвський.

У березні також відбулася важ
лива зустріч народного депутата
України Дмитра Андрієвського,
міністра економічного розвитку
України Степана Кубіва з викону
ючим обов'язки ректора НАУ Во
лодимиром Ісаєнком, підчас якої
обговорювалися стратегія і пер
спективи розвитку Національно
го авіаційного університету. Зо
крема, йшлося про участь вишу
у вітчизняних та міжнародних
інвестиційних проектах, співпра
цю з вітчизняним військово-про
мисловим комплексом і закор
донними колегами, насамперед
про позитивні напрацювання у
спільних українсько-канадських і
українсько-китайських проектах
з підготовки фахівців авіаційної
галузі та наукових досліджень.
«НАУ є одним із кращих ві
тчизняних вишів. Знання і досвід,
отримані у стінах університету,
дозволяють студентам Авіацій
ного швидко опанувати майбут
ню професію. Підготовка в НАУ
високопрофесійних кадрів ро
бить нашу країну сильною, успіш
ною і конкурентною, зокрема в
авіаційній галузі», - зазначив на
родний депутат України Дмитро
Андрієвський.
Крім того, було обговорено пер
спективи участі НАУ в державному
інвестиційному проекті «Створен
ня Міжнародного центру підготов
ки пілотів на базі Національного
авіаційного університету та забез
печення рівного доступу до освіти
для осіб з обмеженими можливос
тями».
Важливе місце в розмові зайня
ло обговорення плану заходів до
святкування 85-річчя заснування
Національного авіаційного універ
ситету.

