
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Навчання в університе

ті поєднується з вихованням, 
розвитком студентського са
моврядування. На базі універ
ситету вперше в Україні роз
роблена комплексна система 
на ц іо н а л ь н о -п а т р іо ти ч н о го  
виховання в умовах багатосту
пеневої системи навчання, що 
грунтується на гуманізації підго
товки фахівців від робітника до 
магістра, із врахуванням вікових, 
психологічних та індивідуальних 
особливостей.

Університетом реалізовувала
ся Концепція виховної роботи в 
ТНТУ та концептуальні засади гу
манітарної освіти, які затвердже
ні вченою Радою університету і 
пройшли апробацію у Міністер
стві освіти і науки України.

З метою естетичного і мо
рального виховання студентів, 
прищеплення їм любові до мис
тецтва, розвитку активних форм 
студентського самоврядування, 
вирішення спортивних проблем 
та питань, пов'язаних з умовами 
проживання, харчування та ме
дичного обслуговування, ство
рено виховну раду університету. 
До складу ради залучені заступ
ники деканів з виховної роботи 
факультетів, наставники груп, 
представники ряду громадських 
організацій та клубів. Рада реа
лізує засади і вимоги Концепції

виховного процесу, здійснює і 
контролює виконання програ
ми виховних заходів та дійств, 
співпрацює з громадськими ор
ганізаціями "Просвіта", "Пласт", 
"Вертеп", "Студентське товари
ство активної молоді", а також із 
завідувачами кафедр, працівни
ками бібліотеки та ін.

Звичними для студентів стали 
тематичні вечори, бесіди, конфе
ренції, диспути, круглі столи, ве
чорниці, дискотеки, презентації, 
зустрічі з видатними митцями, 
громадсько-політичними діяча
ми, представниками правоохо
ронних органів як в університеті, 
так і в його структурних підроз
ділах, на факультетах і в окре
мих навчальних групах. Базою 
для цього є великий культурно- 
мистецький комплекс із актовою 
залою на 650 місць, конференц- 
залою на 100 місць, кімнатами 
для занять за інтересами.

Далеко за межами нашого на
вчального закладу відомі творчі 
колективи художньої самодіяль
ності, серед яких жіночий і чо
ловічий вокальні ансамблі, тро
їсті музики "Дивограй", квартет 
"Отава". Великою популярністю 
користуються змагання команд 
КВК та клубу «Що? Де? Коли?». 
В університеті діє комп'ютерна 
мережа звуко- та відеозапису і 
трансляції тематичних програм

і фільмів. Це служить пропаган
ді здорового способу життя, за
безпечує єдність політичного, 
культурологічного, національно- 
патріотичного, правового, мо
рального і фізичного виховання.

Проведена робота по виро
бленню фірмового стилю, вша
нуванню Днів факультетів та Дня 
університету, розроблено ескізи, 
виготовлено та освячено факуль
тетські та університетську хоруг
ви, фасадний напис, емблему, а 
також створено гімн ТНТУ. Роз
роблено "Положення про посе
лення в гуртожитки ТНТУ", "Пра
вила внутрішнього розпорядку 
студентських гуртожитків", "Пра
вила чергування в гуртожитках 
університету", "Пам'ятка студен
та ТНТУ" та ряд інших норматив
них і робочих документів.

Охорона здоров'я студент
ського колективу теж постійно 
перебуває у полі зору керівни
цтва університету. Студенти уні
верситету отримують професій
ну медичну допомогу від лікарів 
Тернопільської міської кому
нальної медико-санітарної час
тини «Ватра» та лікаря медпунк
ту, що з 2009 року знаходиться в 
корпусі № 8 по вул. Гоголя.

Вагомі спортивні здобутки 
мають наші студенти. В універ
ситеті навчаються, тренуються і 
працюють олімпійські чемпіони,



чемпіони світу і Європи з лижно
го спорту, кікбоксінгу, гирьового 
спорту, плавання та інших видів. 
Відомою в спортивних колах є 
університетська баскетбольна 
команда «Унітех» (тренер Заслу
жений працівник фізичної куль
тури і спорту України Третяк B.C.)
-  переможець західної зони се
ред студентських команд.

Проводилися щомісячні зу
стрічі членів ректорату із орга
нами студентського самовряду
вання. Реалізовувалися заходи 
з покращення умов навчання і 
проживання студентів у гурто
житках університету, діяльності 
органів студентського самовря

дування. Органи студентського 
самоврядування самостійно 
розподіляли частину виділено
го преміального фонду для від
значення кращих студентів за 
громадську діяльність, спільно з 
ректоратом розглядали переве
дення кращих студентів з плат
ної форми навчання на місця 
держзамовлення. Відрахування 
студентів з університету за по
рушення правил внутрішнього 
розпорядку та з причин, які не 
пов'язані з навчанням, відбува
лися виключно за погодженням 
з органами студентського само
врядування.

Представники від органів сту

дентського самоврядування у 
складі вченої ради університету 
та факультетів, брали активну 
участь у вирішенні загально- 
університетських, факультет
ських питань та проблем сту
дентського життя.

Вченою радою створено по
стійну комісію з питань виховної 
роботи, до складу якої входить 
голова органів студентського са
моврядування університету Оле
ся Дутка.

З 2008 року О.Дутка -  член, а з 
грудня 2009 року -  координатор 
по Тернопільській області Всеу
країнської студентської ради при 
Кабінеті Міністрів України.


