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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
З метою вирішення основних пи

тань виховної діяльності університе
ту у виховному напрямку створена 
виховна рада університету. Головою 
її є перший проректор, а у разі його 
відсутності —  начальник відділу ви
ховної роботи і зв'язків з громад
ськістю.

На організаційному засіданні, яке 
відбулося 31 травня, розглядали пи
тання покращення діяльності інсти
туту кураторства: форми роботи, 
планування заходів у групах та гур
тожитках, проведення індивідуаль
ної роботи зі студентами, про обмін 
досвідом у питаннях проведення ви
ховної роботи, питання мистецькоїта 
спортивної діяльності в університеті 
як складові виховної роботи та шля
хи розкриття здібностей й самореа- 
лізації студентів, місце кафедр та ви
кладачів у гуманітарному та виховно
му процесі й виховна робота викла
дачів та співпрацівників університе
ту. Обговорили і затвердили основні 
напрямки виховної роботи на 2011 —
2012 навчальний рік.

Відділ виховної роботи і зв'язків з 
громадськістю проводить щотижне
ві розширені наради за участю пра
цівників відділу, заступників деканів 
факультетів, директора студентсько
го містечка, відповідальної особи за 
спортивно-масову роботу в універ
ситеті, голови студентського само
врядування університету, голови сту
дентського профкому, на яких виро
бляється план оперативних виховних 
заходів та механізми його реалізації.

На розширених засіданнях ректо
рату з органами студентського само
врядування регулярно обговорюва
ли проблемні питання українських та 
іноземних студентів.

3-4 лютого відбулися наради за 
участю членів ректорату, деканів фа
культетів, органів студентського са
моврядування та студентів, які пред
ставляли усі факультети й гуртожитки 
університету. В ході тривалих диску
сій, пошуків та розгляду пропозицій 
було знайдено оптимальну форму 
вирішення проблеми, пов'язаної зі 
зміною оплати за гуртожитки, яка за
довольнила кожну зі сторін.

У 2011 році на потреби органів 
студентського самоврядування, від
повідно до затвердженого плану за
ходів, зі спеціального фонду універ
ситету заплановано 118 тис. грн., що 
становить 0,5 %  від коштів спецфонду 
університету. З них 31 тис. грн. витра
чено для забезпечення студентської

наукової роботи (участь у всеукраїн
ських студентських олімпіадах, кон
курсах студентських наукових робіт, 
конференціях, організація і прове
дення студентських наукових конфе
ренцій, конкурсів, семінарів тощо). 
Загалом профінансовано усі проек
ти, запропоновані органами студент
ського самоврядування.

Затверджено план заходів із по
кращення умов навчання й прожи
вання студентів у гуртожитках уні
верситету, створення умов для діяль
ності органів студентського самовря
дування.

Студентська рада університету 
провела нараду керівників та акти
вістів органів студентського само
врядування Тернополя на тему «Сту-
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дентське самоврядування у нашому 
житті». Під час наради було обгово
рено питання вдосконалення діяль
ності студентської ради, ролі органів 
студентського самоврядування, по
пуляризації університетської науки, 
обмін досвідом тощо.

У рамках реалізації проекту «Ор
ганізація інформаційно-профорієнта- 
ційних послуг для молоді» студ- 
рада університету організувала ін
формаційно-профорієнтаційний за
хід «Модель пошуку першого робо
чого місця, ефективна самопрезента- 
ція». Даний проект реалізовується з 
ініціативи Тернопільського обласно
го осередку Всеукраїнської молодіж
ної громадської організації «Моло
діжний центр працевлаштування» за 
підтримки Міжнародного фонду «Від
родження» і спрямований на вирі
шення проблеми покращення якості 
надання послуг із професійної орієн
тації молоді.

На VI міжнародному пленері ор
ганів студентського самоврядування 
у смт Коблеве Миколаївської області 
наш університет представляли голо
ва студентської ради Ірина Козбур та 
заступник голови Марія Цьонь. На
ціональний студентський союз про
тягом останнього тижня літа зібрав 
найактивнішу сотню студентських 
лідерів України, а також представни
ків з Німеччини, Росії та Іспанії. Роз
глядали питання студентського са
моврядування, академічних прав та 
соціального захисту студіюючої мо
лоді. Активно обговорювали новий 
проект Закону України «Про вищу 
освіту». Пленер був спрямований на 
поглиблення знань молодих лідерів 
у правовій сфері діяльності органів 
студентського самоврядування.

27 жовтня в рамках V конференції 
студентського самоврядування від
булися вибори в органи студентсько

го самоврядування Тернопільського 
національного технічного універси
тету ім. І. Пулюя. Голова студентської 
ради Козбур Ірина вручила подяки 
за активну участь у громадському і 
культурному житті університету Гет- 
ті Юрію, Зелінському Михайлові, Ма- 
кар Наталі, Онисько Уляні, П'ятнічуку 
Сергієві, Цьонь Марії, Ящук Тетяні.

Під час конференції відбулися ви
бори нового голови студентського 
самоврядування університету. В ре
зультаті таємного голосування голо
вою студентської ради стала студент
ка групи ЕМ-31 Цьонь Марія. Заступ
ником голови обрано Антонів Зоряну 
(ЕМ-21).

Надзвичайно цікавими і різнопла
новими були культурно-масові захо
ди, організовані студентами різних 
факультетів.

Нещодавно в нашому університеті 
було сформовано нову команду КВК 
«Революція». На студентському чем
піонаті Тернополя команда вийшла 
у півфінал. Враховуючи чималий по
тенціал молодої команди, студент
ський профком доручив «Револю
ції» представляти наш університет на 
фестивалі КВК «Кубок Бони», що про
ходив 19 травня у м. Кременці. Пере
буваючи лише другий раз на сцені, 
наші хлопці та дівчата ані жартами, 
ані акторською грою не поступали
ся досвідченим командам. Публіка і 
журі позитивно сприйняли нову тер
нопільську команду, яка в результаті 
посіла третє місце.

Уперше в університеті 16 лютого 
відбулася прем'єра вистави «За дво
ма зайцями» у постановці студентів 
факультету економіки і підприєм
ницької діяльності.

З ініціативи органів студентсько
го самоврядування та студентського 
профкому університету відбувся кон
курс ^Красуня ТНТУ», у якому взяли

участь 11 конкурсанток. Титули «Кра
суня ТНТУ ім. І Пулюя» та «Міс гля- 
дацьких симпатій» здобула Паренна 
Ірина (МТФ), першою віце-міс стала 
Харчук Юлія (МТФ), другою віце-міс
—  Скопецька Вікторія (ФПД).

Титул «Міс креативність» здобу
ла Кузів Марія (ФБВ), «Міс інтелек
туальність» —  Дзядик Ольга (ФІС), 
«Міс елегантність» —  Мороз Наталя 
(ФІС), «Міс ніжність» —  Пищ Христи- 
на (ЕМФ), «Міс стиль» —  Дишкант Со
фія (ЕМФ), «Міс чарівність» —  Дупак 
Вікторія (ФПД), «Міс усмішка» —  Май- 
ловська Христина (ФХВ), «Міс грація»
—  Стрільчук Мар'яна (ФХВ).

На обласному конкурсі «СтудМіс 
Тернопільщина-2011» перемогу здо
була 19-річна студентка нашого уні
верситету, кандидат в майстри спор
ту зі сноубордингу Ірина Паренна. 
Згодом, у День Незалежності України, 
в Києві відбувся фінал Всеукраїнсько
го конкурсу краси, кмітливості та та
ланту «СтудМіс Україна-2011», де Іри
на перемогла в номінації «Міс патріо
тичність».

Ст. групи ЕМ-41 Людмила Михай- 
лишин взяла участь у «Художньому 
мистецькому проекті», який прохо
див у місті Люнебург (Німеччина). 
Протягом тижня художниці Люне- 
бурга навчали студентів Німеччини, 
Польщі, України мистецтву худож
нього малювання на полотні акрило
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кторії (учасниці шоу Х-фактор), Шапо- 
вала Ігоря, фольклорного ансамблю 
«Оберіг» та інших гостей.

На факультеті економіки і підпри
ємницької діяльності ЗО червня від
бувся урочистий випускний вечір. 
У святковій атмосфері вручали ди
пломи декан факультету Ціх Г.В. та 
заступник декана Співак С.М. Вітали 
випускників ректор університету Яс
ній П.В., проректор з наукової робо
ти Рогатинський P.M., завідувач кафе
дри промислового маркетингу Федо
рович Р. В. та професор кафедри фі
нансів, обліку і контролю Білоус О.С. 
Щирі побажання та слова подяки пе
репліталися з українською піснею та 
класичними творами музичного мис
тецтва, а на завершення свята під ме
лодію тернопільського вальсу танцю
вали випускники, декан, викладачі.

17 листопада біля каплички уні
верситету відбувся молебень з наго
ди Дня студента. У вітальному слові 
ректор П.В. Ясній наголосив на по
требі духовного відзначення Дня 
студента та значущості морального 
аспекту в навчальному й виховному 
процесі формування молодої укра
їнської інтелігенції. Урочистий моле
бень відслужив духовний наставник 
університетської громади о. Сергій, 
його щедре благословення та окро
пления наповнило молодь світлим 
сяйвом віри, надії та любові.

23 листопада святкував своє 
16-річчя факультет управління і біз
несу. Неповнолітній, але уже бага
тий своїми студентами, викладача
ми, численними досягненнями в 
науці та практичними здобутками. 
Студентів, викладачів та гостей свя
та в цей вечір веселили команди КВК 
«Революція», «Вікенд», «VIP», а також 
виконавці Уляна Митник, Оксана По- 
падюк, Адріана Гарматюк, шоу-балет 
«Beauty Style».

вими фарбами.
Щорічно, з метою засвоєння тео

ретичних знань зі спеціальних дис
циплін, студенти електромеханічно
го факультету відвідують теплові й 
гідроелектростанції, розподільні й 
передавальні об'єкти електроенер
гетичної галузі. Такі поїздки збагачу
ють практичний професійний досвід, 
дають можливість познайомитися 
з провідними спеціалістами, пізна
ти історію та природу нашого краю. 
У 2011 році студенти й викладачі фа
культету здійснили чергову екскур
сійну поїздку на Новодністровську 
ГАЕС —  найбільшу гідроакумулюючу 
електростанцію в Європі, в ході якої 
провідні спеціалісти та інженери по
яснили принцип роботи станції та 
умови монтажу обладнання, відпові
дали на запитання, а також побували 
на Рівненській АЕС, що поблизу міста 
Кузнецовська.

Студенти університету беруть ак
тивну участь у благодійних заходах.
21 травня з метою збору коштів для 
придбання взуття вихованцям Бере
жанського будинку-інтернату відбув
ся вечір «Подаруй дитині усмішку». 
Цікавими були виступи команд КВК, 
шоу-балету «Beauty Style», акроба
тичні номери та виставка-ярмарок 
дитячих робіт. Організаторами за

ходу стали студентський профком 
університету (голова Кравець О.) та 
благодійний фонд «Майбутнє сиріт» 
за інформаційної підтримки каналу 
ТУ-4.

У Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом та порозуміння з ВІЛ-пози- 
тивними людьми студрада спіль
но з усіма охочими студентами ор
ганізували флешмоб на підтримку 
ВІЛ-позитивних. Молодь створила 
з присутніх символічну стрічку. В 
кожному корпусі університету вста
новили дошку солідарності з ВІЛ- 
інфікованими, де молоді люди на 
знак своєї під-тримки ставили від
битки долонь. Студенти також мали 
нагоду перевірити власний ВІЛ- 
статус. На подвір'ї корпусу всі, хто 
хотів здавали експрес-тести на вияв
лення СНІДу. Протягом дня студен
там роздавали буклети про недугу 
та презервативи, відбувся перегляд 
фільмів про СНІД.

Традиційно на факультетах відбу
валися дні факультетів, де відзнача
ють кращих студентів і викладачів, 
підбивають підсумки роботи за рік. 
Однак у цьому році лише три факуль
тети організували такі свята.

27 квітня студенти електромеха
нічного факультету ТНТУ ім. І. Пулюя 
відсвяткували день факультету. Кра
щі студенти були відзначені подарун
ками і грамотами.

19 травня відбувся день факуль
тету економіки і підприємницької 
діяльності, приурочений 3-ій річни
ці з дня заснування. Усім присутнім 
запам'яталися виступи новостворе- 
ної команди КВК«ЕНКА», команди КВК 
«Медогляд», танець дівчат із групи 
«БЮТІСТАЙЛ». Не залишив байдужим 
нікого філософський танок про До
бро і Зло, який виконували студентки 
груп БО і БК-41. На святі лунали пісні 
у виконанні Лукашик Ірини, Дупак Ві


