
Значна увага приділялася 
підвищенню ефективності 
співпраці з органами сту
дентського самоврядування. На 

розширених засіданнях ректорату 
щомісячно обговорювали проб
лемні питання із керівництвом і 
членами студентської ради уні
верситету українських та інозем
них студентів. Продовжувалася 
практика щосеместрових зустрі
чей ректора із студентським акти
вом з питань якості навчального 
процесу, наукової роботи, прожи
вання в гуртожитках, соціального 
захисту студентів тощо.

Згідно з кошторисом у 2013 році 
на потреби органів студентського 
самоврядування відповідно до 
затвердженого плану заходів зі 
спеціального фонду університету 
заплановано 146,5 тис. грн., що 
складає 0,5 % від коштів спецфон
ду. З них 44 тис. грн. було перед
бачено для забезпечення студент
ської наукової роботи (учать у Все
українських студентських олімпіа
дах, конкурсах студентських нау
кових робіт, конференціях, органі
зація і проведення студентських 
наукових конференцій, конкурсів, 
семінарів тощо). Загалом профі- 
нансовано усі проекти, запропо
новані органами студентського 
самоврядування.

Затверджено план заходів із 
покращення умов навчання й про
живання студентів у гуртожитках 
університету, забезпечення умов 
для діяльності органів студентсь
кого самоврядування. Члени орга
нів студентського самоврядування

самостійно розподіляли частину 
виділеного преміального фонду 
для відзначення кращих студентів 
за громадську діяльність відповід
но до затвердженого положення, 
брали участь у спільному засіда
нні з комісією щодо переведення 
кращих студентів з платної форми 
навчання на місця держзамов
лення. Відрахування, переведе
ння та поновлення студентів уні
верситету, поселення і виселення 
з гуртожитку, зміни до положень, 
які стосувалися тих чи інших сто
рін студентського життя погоджу
валися з органами студентського 
самоврядування.

4 січня на факультеті управління 
та бізнесу у виробництві відбувся 
випуск фахівців ОКР «Магістр» за 
спеціальностями 8.03060101 Ме
неджмент організацій і адміністру
вання та 8.03060102 Менеджмент 
інноваційної діяльності. Цьогоріч 
дипломи магістрів отримали 23 
студенти. Дипломи з відзнакою

отримали Бриндзей Галина, Валя- 
шек Олена, Гринчук Анастасія, 
Козіцька Христина, Крайничин 
Ірина, Лахманюк Марія, Левченко 
Євгенія, Оксентюк Зоряна, Пшо- 
няк Олена, Студніцький Ігор, Типа 
Ігор, ФедакЮлія, Юрчак Ольга.

Привітали та вручили дипломи 
випускникам перший проректор 
Микола Митник і декан факультету 
управління та бізнесу у виробниц
тві Павло Дудкін.

21 лютого в сесійній залі міської 
ради відбулось офіційне закриття 
проекту “Школа громадської актив
ності 2013 року” . Впродовж тре
тього сезону у школі працювали ЗО 
найактивніших студентів Терно
поля, серед них -  голова студент
ської ради ТНТУ, студент 3 курсу 
механіко-технологічного факуль
тету Грушицький Олег.

22 лютого в приміщенні Тер
нопільського інституту соціальних 
та інформаційних технологій від
бувся підсумковий семінар-тре-
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нінг у рамках школи студентського 
самоврядування на тему: «Плану
вання результатів проекту. Оцінка і 
моніторинг результатів проекту». 
Тренером семінару-тренінгу був 
Ігор Процик, голова правління 
ТОМГО «Спілка молодіжного само
врядування». Учасники семінару 
отримали сертифікати. Студент
ську організацію нашого універ
ситету представляв Олег Груши- 
цький.

28 березня в сесійній залі Тер
нопільської міської ради було про
ведено співбесіду з учасниками 
проекту «Студенти для органів міс
цевого самоврядування-2013», 
який реалізовується громадською 
організацією «Молодіжна альтер
натива» у партнерстві із Терно
пільською обласною молодіжною 
громадською організацією «Спіл
ка молодіжного самоврядування 
(CMC)» за сприяння Тернопільсь
кої міської ради. За результатами 
співбесіди було відібрано 10 сту
дентів, які будуть проходити ста
жування у структурних підрозділах 
Тернопільської міської ради. Се
ред переможців були й наші сту
денти: Олег Грушицький стажу
вався у відділі зв'язків з громадсь
кістю та засобами масової інфор
мації Тернопільської міської ради, 
Наталя Пакош та Марія Синейко -  
в управлінні організаційно-вико
навчої роботи.

Студенти університету взяли 
участь у благодійній акції «Скажи 
«ні» наркотикам обери здоров'я», 
що відбулася 6 квітня в драматич
ному театрі імені Тараса Шевчен

ка. Впродовж заходу з метою збо
ру коштів для реабілітації нарко- 
залежних та хворих на туберку
льоз і СНІД у фойє театру діяла 
благодійна виставка-продаж кар
тин, частину з яких намалювали 
люди, що намагаються позбутися 
наркотичної залежності. Наш уні
верситет теж долучився до доброї 
справи -  студентський профко
мом придбав одну із картин.

24 квітня відбувся звіт мистець
ких колективів університету "Сту
дентська весна". Святковий кон
церт став прекрасним дійством, в 
якому були і обрядовість, і націо
нальний колорит і гарячі латинські 
мелодії. В програмі прозвучали 
поезії Володимира Сосюри, Оле
ни Теліги, Олександра Олеся у 
виконанні ведучої Лідії Дерень. 
Українські народні пісні «Ой, у полі 
криниченька» (квартет: Кліщ Ми
кола, Кліщ Світлана, Децик Окса
на, Максим Негодін), «Чом ти не 
прийшов» (тріо: Попадюк Оксана, 
Петращук Олександра, Процик 
Оксана); пісні з репертуару Коссо 
Сгапаіа «МАШІЧА» (дует: Кліщ 
Микола, Грицишин Ірина), Уепда- 
Ьоув «БІпаІаІаІа» (соло: Митник 
Уляна), а також пісня О.Білозір 
«Вольная воля» (соло: Марків 
Оксана).

25 квітня відбувся конкурс краси 
та інтелекту «Міс ТНТУ-2013». За 
перемогу змагалися десять кра
сунь: Злепко Ірина (МТФ), Чертова 
Марія (ФІС), Гетун Діана (ФПД), 
Ломова Аліна (ФПД), Перепелюк 
Роксолана (Ф КТ), Козла Інна 
(ФПД), Одинак Уляна (ФРК), Дзя-

дик Оля (ФІС), Процик Оксана 
(ФБВ) та Соболівська Наталя 
(ЕМФ). Перемогу у конкурсі здобу
ла студентка факультету еконо
міки і підприємницької діяльності 
Аліна Ломова.

У травні пройшли кілька «Днів 
факультетів». 15 травня п'ятий 
день народження відсвяткував 
факультет економіки і підприєм
ницької діяльності, 29 травня від
булося свято на факультеті управ
ління і бізнесу у виробництві, а ЗО 
травня -  спільний День механіко- 
технологічного факультету та фа
культету машинобудування і хар
чових технологій. Чудові свята су
проводжувалися цікавими кон
цертними програмами, відзначе
нням кращих студентів та викла
дачів.

ЗО травня в Українському домі 
«Перемога» відбувся фінал ре
гіонального етапу конкурсу «Студ- 
Міс України». 11 студенток терно
пільських вишів змагалися за ти
тул «СтудМісТернопіль-2013» і 
право представляти нашу область 
на фінальному етапі конкурсу у Ки
єві. Наш університет представ
ляли три чарівних дівчини -  Аліна 
Ломова (Міс ТНТУ-2013), Роксо
лана Перепелюк, Марія Чертова. 
Щедрі оплески та емоції, а також 
підтримку дарували конкурсан- 
ткам глядачі залу, особливо у мо
мент оголошення імені перемож
ниці! Нею стала 21 -річна студент
ка ТНТУ Роксолана Перепелюк.

У рамках реалізації спільного 
проекту СумДУ та ТНТУ «Рівні 
можливості для здобуття професії
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молодими матерями-студентками 
у вищих навчальних закладах» та 
з нагоди святкування в Україні Дня 
матері Центром підтримки сім'ї 
СумДУ був проведений конкурс 
успішних історій про студентські 
сім 'ї. Переможницею конкурсу 
стало подружжя Л ац ік Тарас 
(ТНТУ ім.І.Пулюя) і Лацік Вікторія 
(ТИПУ ім. В. Гнатюка).

В останню неділю червня в Ук
раїні відзначають День молоді. 
Окрім різноманітних молодіжних 
заходів студенти обирали собі 
мера в рамках проекту «Студент
ська республіка». Передвиборчі 
перегони тривали в країні студент
ства три дні -  з 28 до ЗО червня. 
Кандидатами у студмери заре
єструвалися представники двох 
партій: Студентський старт-Олег 
Грушицький, Студентська мрія -  
Тарас Хомич та позапартійний 
кандидат-Ольга Пшик. Студент
ським мером Тернополя став голо
ва студради нашого університету 
Олег Грушицький.

27 липня на плацу 11-ї Терно
пільської артилерійської бригади 
студенти нашого університету 
після урочистого складання Війсь
кової присяги на вірність Українсь
кому народу зобов'язалися сум
лінно і чесно виконувати грома
дянський і військовий обов'язок, 
неухильно дотримуватися Консти
туції та законів України.

Протягом двох останніх років 
студенти університету паралель
но зі своїм основним навчанням 
двічі на тиждень проходили навча
ння за програмою підготовки офі

церів запасу. До складання іспитів 
були допущені 39 студентів. Нака
зом Міністра оборони України всім 
присвоєно первинне офіцерське 
військове звання «молодший лей
тенант».

Урочистості, присвячені випуску 
бакалаврів, спеціалістів та магіст
рів Тернопільського національного 
технічного університету ім.І.Пулюя 
пройшли 2 липня в ОМЦ «Полі
технік».

Початок дійства ознаменували 
хвилюючі моменти внесення на 
сцену хоругв усіх факультетів і уні
верситету та вітальна промова 
ректора Петра Яснія, а також ду
ховне благословення отця Марти
на. Кульмінацією свята стало вру
чення ректором університету, де
канами та заступниками деканів 
відповідних факультетів дипломів 
з відзнакою кращим випускникам.

2 вересня відбувся урочистий 
церемоніал посвячення у студен
ти першокурсників Тернопільсь
кого національного технічного уні
верситету імені Івана Пулюя.

Цьогоріч наш ВНЗ відкрив свої 
двері для понад 1200 юнаків та 
дівчат. Відзначення свята було, як 
завжди, особливо урочистим і 
піднесеним. Нове покоління полі
техніків привітали ректор універ
ситету Петро Ясній, заступник 
міського голови Леонід Бицюра, 
заступник директора департамен
ту освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації Ольга Юто- 
вець, голова ПАТ "Тернопільгаз" 
Олег Караванський, генеральний 
директор ОСП "Корпорація "Ват

ра" Василь Щиренко. Радість свя
та із перш окурсниками також 
прийшли розділити батьки та чис
ленні гості.

Розпочалось свято із перегляду 
фільму про ТНТУ та внесення на 
сцену хоругв факультетів. Право 
внести хоругву університету та 
прапор України було надано сту
дентам факультету управління та 
бізнесу у виробництві Замойсь- 
кому Назарію та Джус Віталії, сту
дентам факультету комп'ютерно- 
інформаційних систем і програм
ної інженерії Радчуку Максиму і 
Вербицькій Валерії.

Під час виголошення клятви всі 
першокурсники у залі встали, при
клавши праву руку до серця і по
вторюючи за читцем про себе кож
не слово присяги. В завершення 
студенти тричі голосно змовили: 
"Клянемось! Клянемось! Кляне
мось!". Щирими словами благосло
вив студентів, їхніх батьків та ви
кладачів отець Роман.

Привітали першокурсників на
чальник відділу виховної роботи 
та зв'язків з громадськістю Оксана 
Децик і голова студради ТНТУ, 
студентський мер Тернополя, че
твертокурсник Олег Грушицький. 
Чудовими були пісенні дарунки у 
виконанні Зоряни Реки, Оксани 
Процикта Оксани Марків.

14 вересня у Києві відбувся Все
український круглий стіл «Сту
дентський погляд на законодавчі 
реформи у сфері вищої освіти 
України», який зібрав понад 60 
лідерів студентського самовря
дування та студентських організа
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цій. Представниками від терно
пільського регіону були наші сту
денти Грушицький Олег та Онись- 
ко Уляна. Організаторами заходу 
виступила Українська асоціація 
студентського самоврядування за 
підтримки Освітньої програми МФ 
«Відродження».

2 жовтня пройшла VIII звітно- 
виборна конференція органів сту
дентського самоврядування уні
верситету. Участь у ній взяли пред
ставники відділу виховної роботи 
та зв'язків з громадськістю на чолі 
з начальником відділу Оксаною 
Децикта голова правління ТОМГО 
"Спілка молодіжного самовряду
вання" Ігор Процик.

Звітуючи про діяльність на по
саді голови студради ТНТУ, Олег 
Грушицький розповів про тренінги, 
семінари, освітні проекти, в яких 
цьогоріч взяли участь студенти на
шого вишу. Він наголосив, що реа
лізація таких проектів, як «Терно
піль-студентська столиця», «Сту
дентська республіка», "Студентсь
ка доба" допомогли молодим лю
дям краще розкрити свій творчий, 
інтелектуальний та професійний 
потенціал, активно та з користю 
для здоров'я провести дозвілля й 
налагодити дружні стосунки з ро
весниками з-за кордону.

Кандидати на посаду голови та 
заступника студради виголосили 
програми дій. Дмитро Місюк у сво
єму виступі акцентував увагу на 
створенні інформаційного сектора 
в студраді ТНТУ, студентського 
сайту і її газети. В цьому його під
тримала Галина Миц. Роман Ба- 
конь запропонував для культур

ного і духовного розвитку студент
ства організувати спільноту "Сту
дентська віра".

У ході таємного голосування го
ловою студентської ради ТНТУ 
став студент групи РТ-31 Баконь 
Роман, за якого із 71 присутнього 
проголосує 41 студент. Першим 
заступником голови обрано Миц 
Галину.

Того ж дня у парку «Загребелля» 
під керівництвом заступника дека
на Богдана Оробчука відбулася 
традиційна неформальна посвята 
у студенти першокурсників елек
тромеханічного факультету. Цьо
горічне дійство зібрало рекордну 
кількість студентів: 43 із 47. Вони 
були поділені на 3 команди, які бра
ли участь у різних конкурсах, отри
мували свої перші заліки тощо. Усі 
команди були нагородженні цінни
ми призами. Особливий подару
но к- команді-переможниці від за
ступника декана -  додаткові бали 
до самостійної роботи із предмета 
«Введення у спеціальність».

Традиційним у нашому універ
ситеті стало свято представлення 
першокурсників, яке відбулося 23 
жовтня. Музика, сміх, оплески лу
нали цього дня у залі серед сту
дентів та викладачів, які завітали 
на свято. Приємною несподіван
кою для багатьох було те, що ті, 
хто ще вчора сором'язливо впер
ше переступили поріг омріяної 
альма-матер, сьогодні з високо 
піднятою головою виходять на 
сцену, щоб продемонструвати свої 
таланти, бо їм справді є що пред
ставити на суд вибагливої публіки. 
Були тут і вокально-хореографічні 
номери, і пантоміми, і КВК-жарти, і 
презентації картин та вишиванок. 
Присутні у залі переконалися, що 
слово «першокурсник» не означає 
«новачок», а навпаки, всі юні та
ланти показали високий рівень 
майстерності.

16 жовтня факультет комп'ютер- 
но-інформаційних систем і прог
рамної інженерії відсвяткував 
День факультету по-особливому



весело і яскраво. Адже цьогоріч 
факультету виповнюється 5 років. 
Розпочалось свято із флешмобу 
перед головним корпусом ТНТУ. 
Тут усіх присутніх привітали декан 
факультету комп'ютерно-інформа
ційних систем і програмної інжене
рії Олександр Мацюкта начальник 
відділу виховної роботи та зв'язків 
з громадськістю Оксана Децик.

Святкове дійство продовжилося 
в ОМЦ «Політехнік». Студенти під
готували чудову концертну прог
раму із жартами, піснями і танця
ми. Наприкінці концерту студентка 
Тетяна Туріч виконала пісню "Ха- 
кери". А завершився концерт сце- 
нічним феєрверком, проте про 
завершення свята годі говорити -  
попереду студентів чекала гран
діозна вечірка в клубі Arena Hall. 
Свято вдалося завдяки організа
тору дійства -  голові студентської 
ради ФІС Марині Соймі та її поміч
никам Олегу Івашку, Андрію Мель
нику, Тетяні Павук, Леонідії Габ'ян, 
Любові Бутрин, Софії Барильській, 
Андрію Фугелю, Олегу Беш, Івану 
Мудрику та багатьом іншим сту
дентам.

31 жовтня студенти і викладачі 
електромеханічного факультету 
під керівництвом заступника дека
на Богдана Оробчука здійснили 
нову п ізнавальну подорож на 
Бурштинську теплову електро
станцію, що на Івано-Франківщині. 
Відбулася зустріч з провідними 
спеціалістами станції, які розпо
віли про технологічний процес 
вироблення електроенергії, ро
боту обладнання станції та основ
них її підрозділів. Бурштинська

ТЕС входить до складу Відкритого 
акціонерного товариства «Захід- 
енерго» і з 2002 року електростан
ція працює у так званому режимі 
«Острова», від'єднаного від об'єд
наної енергетичної системи Украї
ни, паралельно і під контролем 
иСТЕ, забезпечуючи енергопос
тачання трьох областей Західної 
України (Закарпатської повністю, 
Івано-Франківської і Львівської-  
частково) та експорт електроенер
гії до Угорщини і Словаччини.

14 листопада викладачі та сту
денти випускних курсів (РТ-41, РТ- 
51) кафедри радіотехнічних сис
тем провели тематичну екскурсію 
на радіотелевізійну передавальну 
станцію «Лозова», яка входить до 
Тернопільського обласного радіо- 
телевізійного передавального 
центру Тернопільської філії Кон
церну РРТ. Ця станція є потужним 
передавальним центром телеві
зійних, РМ мовних каналів, мобіль
них мереж телефонного зв'язку та 
радіорелейних мереж. Спеціаліс
ти станції ознайомили студентів і 
показали в роботі аналогові та ци
фрові телевізійні й радіомовні пе
редавачі, радіорелейні лінії зв'яз
ку, антенно-фідерні системи, роз
ташовані в приміщеннях і на ви
сотних спорудах, системи резерв
ного автономного живлення. Крім 
цього, студентів кафедри РТ за
просили проходити виробничу 
практику на базі підприємства для 
отримання практичних навичок і 
засвоєння теоретичного матеріалу.

14 листопада в актовій залі Тер
нопільського вищого професійно
го училища сфери послуг та туриз

му проходив XVI 1-й обласний твор
чий конкурс авторської пісні та пое
зії серед учнів, студентів, праців
ників професійно-технічних та ви
щих навчальних закладів 1-^ рів
нів акредитації. Студентки нашого 
університету Соболівська Наталя 
(гр. ЕТ-22), Туріч Тетяна (гр. СН- 
31) та Новіцька Ірина (гр. БЕ-11) 
порадували успішним виступом. 
Переможці конкурсу були відзна
чені дипломами, грамотами об
ласної організації Національної 
спілки письменників України, нав
чально-методичного центру ПТО в 
Тернопільській області. Кращі пісні 
та вірші надруковані в обласній 
пресі та літературному альманасі 
«Освітянська скриня».

19 листопада студенти Терно
п ільської політехніки провели 
єврофлешмоб. Молоді люди при
урочили свій захід Міжнародному 
дню студента та євроінтеграцій- 
ним процесам в Україні. Студенти, 
одягнені у вишиванки та трима
ючи в руках символіку Євросоюзу, 
танцювали перед головним кор
пусом університету, а потім утво
рили «живу» мапу Тернопільської 
області. В такий спосіб студенти 
задекларували своє прагнення до 
євроінтеграції та вступу в СС, а 
також підтримали колег із Львівсь
кої політехніки, які в цей же час 
проводили аналогічну, але масш- 
табнішу акцію у Львівському виші.

17 грудня відбулося нагородже
ння переможців конкурсу-огляду 
на кращу студентську кімнату. З 
метою проведення моніторингу 
умов проживання студентів у гур
тожитках адміністрація універси
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тету, студентське самоврядування
і відділ виховної роботи та зв'язків 
з громадськістю 10-11 грудня про
вели щорічний огляд-конкурс на 
кращу студентську кімнату гурто
житку.

Визначення переможців відбу
валося за такими критеріями: са
нітарний стан, художньо-естетич
не оформлення, обладнання та 
устрій кімнат, дотримання правил 
внутрішнього розпорядку. Також 
до уваги бралися підтримання 
чистоти і порядку, організація нав
чання і дозвілля. Кімнати оцінюва
лися за десятибальною шкалою, 
окремо серед хлопців та дівчат. 
Студенти, які проживають у кра
щих кімнатах, отримали цінні по
дарунки.

За результатами огляду кімнат у 
гуртожитку №1 чотири призових

місця із шести отримали студенти 
електромеханічного факультету-
2 кімнати серед дівчат і 2 кімнати 
серед юнаків: кімната 086 (Гудима 
Мар'яна-гр. ЕС-41, Гриник Любов
-  гр. ЕМ-51); кімната 88 (Швець 
Марія, Лисак Оксана -  гр. ЕМ-41, 
Мосейко Юлія -  гр. ЕС-31); кімната 
0162 (Бойчук Павло, Бабанін Сер
гій, Ткачик Михайло -  гр. ЕТ-31); 
кімната 165 (Чудакевич Володи
мир, Смакула Роман, Ониськів 
Ігор, Мушинський Юрій -  гр. ЕТ- 
31).

Крім призів від керівництва студ
містечка деканат електромеха
нічного факультету додатково на
городив цих студентів, подарував
ши картини, посуд, Wi-Fi роутери.

2 грудня відбулося розширене 
засідання ректорату, вченої ради, 
органів студентського самовря

дування, колективів профспілок 
працівників і студентів Тернопіль
ського національного технічного 
університету ім.І.Пулюя.

Колектив Тернопільського націо
нального технічного університету 
ім.І.Пулюя засуджує насильницькі 
дії щодо розгону мирної акції про
тесту студентської молоді у м. Киє
ві ЗО листопада 2013 року і підтри
мує Всеукраїнські та загально
міські протестні акції, що реалізу
ються відповідно до ст. 39 Консти
туції України та право студентів і 
працівників університету на вільне 
волевиявлення щодо участі у збо
рах, мітингах, походах і демонстра
ціях.

20 грудня група студентів тер
нопільських вишів на чолі із завіду
вачем кафедри іноземних мов Вік
торією Кухарською побували у Но- 
восільському дитячому будинку- 
інтернаті. Відвідувати дитячий бу
динок у Новому селі студенти на
шого університету розпочали уже 
давно. Цьогоріч вони запросили 
своїх друзів з медичного, педа
гогічного, економічного універси
тетів.

Студенти та викладачі активно 
долучилися до благодійної акції, 
зібравши речі, взуття, книги та кош
ти, на які було закуплено іграшки, 
спортивний інвентар та солодкі по
дарунки для дітей. Кошти були зіб
рані завдяки благодійному аукціо
ну зустрічей до Дня Святого Мико- 
лая та благодійного концерту «По
даруй дитині радість», а також по
жертвам усіх небайдужих.
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