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Анотація
Розглянуто досягнення студентського самоврядування факультету інформаційних технологій та

комп’ютерної інженерії, а також визначено перспективи роботи студентської ради факультету.
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Abstract
Considers the achievement of the student government of the Faculty of Information Technologys and Computer

Engineering, as well as perspectives of work StG FITCE.
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Вступ

Студентське самоврядування (СтС) – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізацією
функцій управління вищим навчальним закладом (ВНЗ), яка визначається ними і здійснюється у
відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами [1]. У своїй діяльності
органи студентського самоврядування факультету інформаційних технологій та комп’ютерної
інженерії (ФІТКІ) Вінницького національного технічного університету керуються законодавством,
рішеннями студради університету, статутом вищого навчального закладу.

Сьогодні активно працює студентське самоврядування факультету інформаційних технологій та
комп’ютерної інженерії, зокрема, в напрямках:
- підготовки і проведення культурно-масових заходів (студентська осінь – конкурс першокурсників,
випуски спеціалістів/магістрів, конкурси, творчі вечори тощо);
- допомоги в організації і проведенні олімпіад, змагань, конкурсів Всеукраїнського та Міжнародного
рівня;
- організації благодійних акцій (проведення благодійних виставок-розпродажів, збір коштів для
учасників антитерористичної операції (АТО), відвідування поранених бійців АТО у вінницькому
госпіталі, збір коштів та відвідування дитячих будинків, збір коштів для вінницького притулку для
тварин).

Метою дослідження є аналіз роботи студентської ради ФІТКІ, визначення перспектив і постановка
задач роботи студентського самоврядування.

Основна частина
Студентське самоврядування факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку. Сьогодні студентське
самоврядування ФІТКІ активно розвивається. Студентська рада бере участь у житті факультету,
успішно реалізовує власні проекти, має значні успіхи та плани на майбутнє. У період поточного
навчального року студентським активом факультету було зорганізовано, підтримано, проведено
низку заходів, зокрема:

- участь у стипендіальних комісіях;
- участь у комісіях на поселення та перепоселення студентів у гуртожитку;
- участь у комісіях по відрахуванню, поновленню та переведенню студентів на бюджетну форму

навчання;
- організація та проведення квесту першокурсників;
- допомога в проведенні фізичного квесту першокурсників;
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- підготовка команди першокурсників до конкурсу студентської самодіяльності «Студентська
осінь»;

- підготовка команд КВК міського рівня;
- підготовка команди КВК 1 курсу, яка здобула перемогу у турнірі ВНТУ;
- волонтерська допомога в проведенні Всеукраїнських олімпіад зі спортивного програмування;
- волонтерська допомога в проведенні півфіналу світу зі спортивного програмування;
- волонтерська допомога в проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
- волонтерська допомога в проведенні Міжнародних конкурсів з веб-дизайну та комп’ютерної

графіки;
- волонтерська допомога в проведенні Міжнародних конференцій;
- допомога в проведенні заходу «Випуск магістрів»;
- підготовка і проведення заходів до Дня університету;
- організація і проведення Дня відкритих дверей ФІТКІ;
- організація і проведення низки профорієнтаційних заходів;
- підготовка і проведення культорологічних заходів університетського рівня;
- визначення і підготовка учасників університетських конкурсів «Містер Шарм» та «Міс ВНТУ»;
- організація і проведення благодійних акцій:

- участь у благодійній акції «Відповідальність починається з тебе»;
- проведення благодійних виставок-розпродажів з метою збору коштів для учасників

антитерористичної операції (АТО);
- відвідування поранених бійців АТО у вінницькому госпіталі;
- збір коштів та відвідування дитячих будинків;
- збір коштів для вінницького притулку для тварин;
- збір макулатури.

Висновки
Перспективи роботи студентського самоврядування ФІТКІ вбачаємо в активізації студентського

колективу, долученні студентів факультету до проектів студентської ради, формуванні у студентської
молоді патріотичного самовизначення та активної громадської позиції.
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