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Важливим напрямком діяльності 
університету є розширення співпра
ці адміністрації з органами студент
ського самоврядування. На засіданні 
ректорату щомісячно обговорювали 
проблемні питання із керівництвом і 
членами Студенської ради універси
тету, щосеместру ректор Петро Ясній 
зустрічався із студентським активом 
з питань якості навчального процесу, 
наукової роботи, проживання в гурто
житках, соціального захисту студентів 
тощо.

Зокрема, 4 квітня на спільному за
сіданні ректо рату, д е ка н і в фа кул ьтеті в, 
органів студентського самоврядуван
ня та представників гуртожитків уні
верситету обговорювалися питання: 
фінансової допомоги студентам плат
ної форми навчання; преміювання сту
дентів; збільшення місць держзамов
лення на факультеті підприємницької 
діяльності; розширення повноважень 
органів студентського самоврядуван
ня; створення оптимального розкладу 
занять студентів для вчасного пере
міщення між корпусами університе
ту; покращення житлово-побутових 
умов проживання в гуртожитках уні
верситету; покращення матеріально- 
технічної бази навчальних аудиторій.

Розроблено і затверджено кошто
рис діяльності органів студентського 
самоврядування. Загалом у 2012 ро
ці на потреби органів студентського 
самоврядування, відповідно до за
твердженого плану заходів із спеці
ального фонду університету виділено 
124 тис. грн, що складає 0,5 %  від ко
штів спецфонду університету. З них 
40 тис. грн витрачено для забезпе
чення студентської наукової роботи 
(участь у Всеукраїнських студентських

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
олімпіадах, конкурсах студентських 
наукових робіт, конференціях, орга
нізація і проведення студентських на
укових конференцій, конкурсів, семі
нарів, тощо). Загалом профінансовано 
усі проекти, запропоновані органами 
студентського самоврядування.

З вересня 2012 року відділ вихов
ної роботи і зв'язків з громадськістю 
очолила Децик Оксана Ярославівна.

1 листопада в рамках VI конферен
ції студентського самоврядування від
булись вибори в органи студентсько
го самоврядування університету. На 
конференції були присутні перший 
проректор Митник М. М., начальник 
відділу виховної роботи та зв'язків з 
громадськістю Децик О. Я. та голова 
студентського профкому Кравець О. І. 
Під час конференції присутні мали 
можливість ознайомитись з програ
мами кандидатів на посаду голови 
студентського самоврядування, почу
ти їхню думку щодо покращення умов 
навчання та проживання студентів, 
культурного і духовного розвитку сту
дентства, а також обговорити наступні 
проекти та план роботи на 2012/2013 
н.р. За результатами таємного голо

сування головою студентської ради 
став студент групи МК-31 Грушицький 
Олег за якого з 65 присутніх проголо
сував 41 студент. Першим заступни
ком голови обрано студента гр. ХО-42 
Сагаля Володимира.

Традиційно цікавими і різноплано
вими були культурно-масові заходи, 
організовані студентами різних фа
культетів.

З ініціативи органів студентсько
го самоврядування та студентсько
го профкому університету відбулись 
фінали конкурсів «Містер ТНТУ» та 
«Міс ТНТУ». Серед хлопців за перемо
гу змагалися восьмеро студентів: За- 
мойський Назар (ФБВ), Юськів Юрій 
(ЕМФ), Сеник Юрій (ФІС), Галюлько 
Іван (МТФ), Назарко Ігор (ФБВ), Ста- 
сюк Костянтин (ФПД), Томчаковський 
Юрій (ФІС) та Дробот Ігор (ФІС). Титул 
«Містер ТНТУ» виборов третьокурс
ник факультету управління та бізне
су у виробництві Назар Замойський. 
Окрім цієї перемоги він отримав та
кож приз глядацьких симпатій і найви
щий рейтинг в Інтернет-голосуванні. 
За активну участь у підготовці та про
ведені заходу студентський профком 
висловив подяку студентці факульте
ту управління та бізнесу у виробництві 
Довгалюк Надії та студентці механіко- 
технологічного факультету Харчук 
Юлії.

Серед дівчат за перемогу змагали
ся одинадцять красунь: Тереза Замо
ра (ФІС), Тетяна Деркач (ЕМФ), Аліна 
Ломова (ФПД), Юлія Василюк (МТФ), 
Анастасія Стефанишин (ФКТ), Ірина 
Пелех (ФПД), Ольга Лучейко (ЕМФ), 
Катерина Романовська (МТФ), Зоря
на Герасименко (ФБВ), Вікторія Дупак 
(ФПД), Христина Репета (ЕМФ).

Головну корону у конкурсі краси 
«Міс ТНТУ» виборола студентка фа
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культету підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ 

Вікторія Дупак, І віце-міс стала Анас- 
тасія Стефанишин, II віце-міс —  Ірина 
Пелех, III віце-міс —  Зоряна Гераси
менко.

Студенти університету неоднора
зово виявляли милосердя по відно
шенню до знедолених дітей. 19 квітня 
відбувся благодійний захід FREEDOM 
FEST «На допомогу дитячим будин
кам», організований студентською 
радою ФХВ ТНТУ( голова —  ст. гр. ХС-
21 Грицай Юрій), ТММГО «Файне міс
то» та гуртом «Reality of Freedom». У 
благодійному концерті взяли участь 
команди КВН: Tenesy, Файне Місто, 
Революція, МАК, Своє бачення; рок- 
групи: Reality of Freedom (Тернопіль), 
100 хвилин (Тернопіль), KRISTOFERRO 
(Львів), Атомний Вибух (Львів) , Salt 
Lake (Костопіль), В Полі Зору (Терно
піль). Під час виступу були зібрані зна
чні кошти, чимало речей та іграшок 
для дитбудинків.

28 листопада студенти, аспіран
ти і працівники ТНТУ (Кухарська В. Б., 
Щур Н. М., Сікорський С., Сорівка І., Со- 
рівка В., Цьонь О., Яциковська У., Удех 
Точукву) відвідали дитячий будинок у 
Новому Селі Підволочиського району. 
Завдяки коштам, які зібрали студен
ти та викладачі, діти отримали пода
рунки —  іграшки, одяг, розмальов- 
ки, фломастери, солодощі. Вихованці 
дитячого будинку підготували цікаву 
розважальну програму з нагоди Дня 
іменинника. Вони розповідали вірші, 
співали пісні, брали участь у конкур
сах, ознайомили присутніх з вистав
кою творчих робіт.

Напередодні Дня благодійника 
(друга неділя грудня) та Дня св. Ми- 
колая наш університет запросив усіх 
людей доброї волі долучитись до бла
годійних акцій «Миколай про Тебе не 
забуде» та «Милосердя». Метою акції 
була допомога дітям-сиротам, дітям з

багатодітних та малозабезпечених сі
мей Тернополя, а також пенсіонерам, 
інвалідам, одиноким людям. Чимало 
студентів та працівників університету 
взяли участь у цих благодійних акціях.

День факультету —  особливе свя
то. 8 травня свій четвертий день наро
дження святкував факультет економі
ки і підприємницької діяльності. Тепла 
зворушлива атмосфера, весняний на
стрій, святковість та урочистість пану
вали цього дня в актовому залі «Полі
технік». Були нагороджені викладачі 
та студенти, наполеглива праця, про
фесійність та хист яких прославили не 
лише факультет, а й весь університет.

З привітальним словом до присут
ніх звернулись декан факультету к.е.н., 
доц. Ціх Г. В. та її заступник Співак С. М. 
Організували вечір Апіна Бакан, Олена 
Казбан та Лідія Дерень. Студенти пер
шого курсу підготували веселу мініа
тюру казки «Колобок» про спеціаль
ності факультету, ст. 2-го курсу Костя 
Стасюк виступив із запальним танцем 
«Тектонік», ст. 2-го курсу Вікторія 
Дупак виконала пісню «І love you 
like a love song, baby». Факультет 
привітали студентка факультету 
комп'ютерних технологій Гри- 
цишин Ірина і шоу-балет «Beauty 
Style».

У вересні посвяту у першо
курсники пройшли студенти 
еле ктро-меха н і ч но го фа кул ьте- 
ту. їх очікували захоплюючі кон
курси, розваги (пошуки екза
менів і заліків, здача екзамену 
у першокурсники, розшифров- 
ка предметів, складання карти 
України) та дружня ватра. Зма
гання проходили у мальовни
чій лісо-парковій смузі поблизу 
масиву Дружба. Повертались 
додому усі трохи втомленими, 
але з незабутніми враженнями 
і чудовим настроєм. Студенти-

першокурсники пройшли так зване 
«бойове хрещення», їх радо прийняли 
в сім'ю електромеханічного факульте
ту.

11 жовтня в рамках проекту «Тер
нопіль —  студентська столиця Укра
їни» громадська організація «Файне 
місто» провела презентацію освітньо
го проекту «Школа громадської актив
ності». Як зазначив голова ГО «Файне 
місто» Рустам Єргешов, мета проек
ту —  надати молодим громадським 
активістам Тернопільщини знання та 
навики, що дозволяють їм підвищити 
ефективність їхньої громадської ро
боти, також ознайомити їх з механіз
мами лобіювання інтересів громадян 
та впливу на прийняття рішень міс
цевою владою, вибудовувати ефек
тивний механізм роботи в соціальних 
об'єднаннях.

Участь в зустрічі взяли представ
ники органів студентського самовря
дування та студентського профкому 
університету, адже саме на цих людей
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самоврядування: структура, права та 
повноваження, основні напрямки ді
яльності. Нормативно-правова база 
діяльності ОСС в Україні». Під час се
мінару його учасники ознайомились 
із правами та повноваженнями ор
ганів студентського самоврядування 
(ОСС), структурною побудовою ОСС, 
основними напрямками діяльності 
ОСС, нормативно-правовою базою ді
яльності ОСС в Україні, її практичною 
реалізацією. Як зазначив координа
тор проекту, голова Правління ТОМГО 
«Спілка Молодіжного Самоврядуван
ня» Ігор Процик процес відстоювання 
своїх прав та інтересів повинен ґрун
туватись на теоретичних знаннях та 
практичних навичках, на вмінні реалі
зувати себе в сучасному світі.

25 лютого відбувся чемпіонат 
університету з інтелектуальної гри 
«Брейн-Ринг». Не зважаючи на те, що 
такі змагання у нас відбувалися впер
ше, участь в них взяли 15 команд, що 
представляли 8 факультетів. Чемпіо
ном стала збірна команда факультету 
комп'ютерних технологій та механіко- 
технологічного факультету «Нива» 
(Міськів Назар, Кучвара Іван, Лацік 
Іван, Кпендій Володимир, Димко Та
рас), II місце посіла команда електро
механічного факультету «Зсув по фа
зі» (Працьовита Мар'яна, Процик Во
лодимир, Козицький Андрій, Шейка 
Олексій, Трофимлюк Сергій); III місце
—  команда факультету контрольно- 
вимірювальних та радіокомп'ютерних 
систем «Мед-мастерс» (Антонов Мико
ла, Стоянов Юрій, Ісаков Олег, Паляни
ця Юрій, Гарник Юрій).

За допомогу у проведенні чемпіо
нату студентський профком висловив 
подяку аспіранту кафедри приладів 
і контрольно-вимірювальних систем 
Стрембіцькому Михайлу, який влас
норуч виготовив ігрову установку та 
ведучому чемпіонату —  аспіранту ка

федри технології та обладнання зва
рювального виробництва Грещуку 
Миколі.

В осінньому семестрі чемпіоном 
університету з інтелектуальної гри 
«Брейн-ринг» стала команда факуль
тету контрольно-вимірювальних та 
радіокомп'ютерних систем, II місце по
сіла команда електромеханічного фа
культету, III місце —  збірна факультету 
комп'ютерно-інформаційних систем 
і програмної інженерії. Організатор 
чемпіонату —  студентський профком, 
планує і в подальшому проводити по
дібні заходи та запрошує до співпраці 
студентів, що мають ідеї щодо органі
зації інтелектуальних ігор.

22 листопада відбулася творча 
презентація факультетів університе
ту. Переможцями стали представники 
ФІС, ФРК і ФКТ. Слова щирої подяки 
усім учасникам висловила начальник 
відділу виховної роботи та зв'язків з 
громадськістю Децик О. Я. Вона за
значила: «Без студентської активності 
та ентузіазму не було би цього свята. 
Сьогодні так важливо відкрити у кож
ному студенті СТУДЕНТА творчого, 
комунікабельного, не байдужого до 
культурного та соціального життя».

23-26 листопада у місті Батумі 
(Грузія) відбувся міжнародний моло
діжний фестиваль міст-побратимів. 
Наше місто представляли семеро 
студентів та двоє працівників Терно
пільської міської ради. Відбувся по
каз короткометражних фільмів про 
міста-учасники. Хоча фільми були три
валістю лише у 10 хвилин, всі присутні 
мали змогу побачити, як живуть люди 
у інших країнах, більше дізнатись про 
пам'ятки культури, архітектурні спо
руди, навчальні заклади цих чудових 
міст. Презентація, яку підготували сту
денти нашого університету, отримала 
схвальні відгуки учасників фестивалю.

покладена відповідальна місія пред
ставляти інтереси студентської гро
мади. Підтримав захід відділ виховної 
роботи та зв'язків з громадськістю на 
чолі з керівником Децик О. Я.

17 жовтня в університеті відсвят
кували День українського студента. 
Незважаючи на примхи погоди, свято 
було цікавим, різнобарвним та наси
ченим багатьма заходами. Розпочали 
свій день студенти із ранкового мо
лебню біля каплиці Пресвятої Бого
родиці, що на території університету. 
Разом із студентами прийшли на мо
литву викладачі та ректорат. Опівдні 
студентів уже чекала велика україн
ська студентська перерва та перший 
студентський флешмоб, присвячений 
Тижневі української вишиванки. Та
кож під час перерви відбулося нагоро
дження кращих студентів 2012 року. 
У фойє університету була розгорнута 
виставка студентських фоторобіт та 
декоративно-прикладного мистецтва. 
Вітаючи студентів, ректор універси
тету П. В. Ясній побажав молодим лю
дям оптимізму, натхнення, успіхів у на
вчанні та єдності духовної, культурної, 
освітньої. Інформація про подію ви
світлювалась у соціальних мережах.

17 листопада, в Міжнародний день 
студента, відбувся перший семінар- 
тренінг в рамках Школи студентського 
самоврядування на тему: «Студентське
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