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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
На конференції трудового колек

тиву у квітні 2010 року були прийня
ті зміни до Статуту університету, від
повідно до яких у складі вченої ради 
та вчених рад факультетів є не менше 
10% представників органів студент
ського самоврядування.

На студентській звітно-виборній 
профспілковій конференції піс
ля обговорення звіту головою сту
дентського профкому знову обрано
О. І. Кравця.

14 жовтня відбулися вибори ор
ганів студентського самоврядування, 
на яких головою студентської ради 
обрано Ірину Козбур, студентку гру
пи ЕМ-21. До складу ради також уві
йшли Цьонь Марія — заступник; Ма
кар Наталя — заступник, секретар; 
Гай Зоряна — навчальний сектор; 
Онисько Уля на, Я щук Тетя на — сектор 
культурно-масових заходів; П'ятнічук 
Сергій — спортивний сектор; Вітрук 
Роман — соціально-економічний сек
тор; Грицюк Олена — правовий сек

тор та сектор патріотичного вихован- ку та з причин, не пов'язаних із на- 
ня молоді; Сулейманов Сабіт, Калька вчанням.
Назар — сектор зв'язків з громад- 11 листопада представники ор-
ськістю; Гетта Юрій — голова студ- ганів студентського самоврядуван- 
ради гуртожитків.

На спільних засіданнях 
ректорату університету і орга
нів студентського самовряду
вання створено спільну комі
сію органів студентського са
моврядування та навчального 
відділу з питань аналізу успіш
ності, відвідування занять і 
стану соціально-побутових 
умов у гуртожитках. Обгово
рено також розподіл кошто
рису, відповідно до якого за
куплено комп'ютерну та орг
техніку, спортивний інвентар, 
профінансовано участь сту
дентів в освітніх і наукових конфе
ренція та олімпіадах; затверджено 
план роботи органів студентського 
самоврядування й адміністрації уні
верситету на 2010-2011 навчальний 
рік.

Члени органів студентського са
моврядування самостій
но розподіляли частину 
виділеного преміального 
фонду для відзначення 
кращих студентів за гро
мадську діяльність, брали 
участь у спільному засі
данні з ректоратом щодо 
переведення кращих сту
дентів з платної форми 
навчання на місця держ
замовлення. За погоджен
ням з органами студент
ського самоврядування 
відбувалося відрахуван
ня студентів з університе
ту за порушення правил 
внутрішнього розпоряд-

ня брали участь у зустрічі з Першим 
заступником Міністра освіти і на
уки України €. Сулімою. Йшлося про 
співпрацю всеукраїнських студент
ських організацій з МОН; механізм 
використання коштів для студент
ського самоврядування, їх цільове
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призначення та проблеми працевла
штування випускників.

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

25 березня відбулася шоу-про- 
грама «Міс факультету економіки та 
підприємницької діяльності». Журі 
обрало переможців: Міс Чарівність 
стала Піжицька Світлана, ст. гр. БОсп- 
31, Міс Елегантність — Герман Адріа- 
на, ст. гр. БК-11, Міс Креативність — 
Ковальчук Людмила, ст. гр. БКп-31, 
Міс Грація — Ілійчук Тетяна, ст. гр. БФ- 
11, Міс Ніжність — Бубняк Любов, ст. 
гр. БО-11,2 віце-міс — Ткач Христина, 
ст. гр. БЕп-21, 1 віце-міс — Баранов- 
ська Ірина, ст. гр. БО-11, Міс ФПД, Міс 
глядацьких симпатій, Міс Beeline — 
Горкуненко Мар'яна, ст. гр. БКп-21.

20 жовтня викладачі та студен
ти кафедри психології у виробничій 
сфері святкували перший ювілей —
10-у річницю від дня заснування ка
федри. Студенти-психологи також 
організували «Андріївські вечорни
ці». На таке ж свято запросили всіх 
охочих студенти факультету еконо

міки та підприємницької ді
яльності й електромеханіч
ного.

У жовтні викладачі та 
студенти факультету еко
номіки підприємницької ді
яльності провели грандіоз
не шоу — Віденський бал, 
який відкривали Король 
та Королева, Герцог та Гер
цогиня. Учасники та гості 
у вечірніх костюмах валь
сували у супроводі Терно
пільського муніципального 
оркестру «Оркестра волі». 
Наприкінці святкового дій
ства обрали Принцесу та 
Принца балу. Ними стали 
Тетяна Ящук та Микола Бі
лоус.

З нагоди 15-річчя фа
культету управління та біз
несу відбулось урочисте 
святкування Дня факульте
ту. Кращими викладачами 
кафедри менеджменту стали Володи
мир Леонідович та Ольга Борисівна 
Гевки. Найсуворішим викладачем ви
знано Галущака М. П. Кращими викла

дачами кафе
дри психології 
названо Періг
І. М. та Покоти
ла О. С., а кра
щими студен
тами — Савгі- 
ра Ростислава 
(студента 5-го 
курсу) і Лев
ченко Євгенію 
(студентку 4-го 
курсу). За ак-̂  
тивну участь 
у науковому 
житті універ
ситету відзна
чили Крайни-

чин Ірину. Всі вони отримали цінні 
призи.

Під час літніх канікул у м. Вонгро- 
вєц, що у Великопольському воє
водстві (Республіка Польща) відбув
ся X Міжнародний молодіжний та
бір «Праця для миру». У ньому взяли 
участь ЗО молодих людей віком 16-25 
років з Німеччини (Нижня Саксонія), 
Польщі (Великопольща) та України 
(Тернопільщина). Десять студентів 
нашого університету були учасни
ками цього міжнародного проек
ту, основною метою якого було впо
рядкування території старовинних 
і солдатських кладовищ. Крім того, 
учасники пізнавали історію, культуру 
трьох країн, вдосконалювали знання 
з іноземних мов. Завершився табір 
символічним відкриттям меморіаль
ного комплексу «Лапідаріум» та жа
лобною церемонією в Буковецькому 
лісі неподалік Вонгровця.


