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ервинна профспілкова організація (ППО) студентiв ІФНТУНГ — це громадська органiзацiя
студентiв, аспірантів та докторантів навчального закладу, метою якої є представництво, здiйснення
та захист навчальних, соцiально-економiчних прав та
iнтересiв членів організації. Вона є структурною одиницею профспілки працівників освіти і науки України.
Керівництво організації здійснюється виборним
органом — профспілковим комітетом (профком).
Основними напрямами діяльності профкому студентів є: здійснення соціального захисту та надання матеріальної допомоги; юридичні консультації; організація
культурно-масових подій; організація екскурсійних поїздок та оздоровлення; проведення благодійних акцій; створення студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів
за інтересами тощо; організація співпраці зі студентами
інших ВНЗ та молодіжними організаціями; сприяння
у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку
студентів; захист прав та інтересів членів профспілки.
ППО студентів функціонує з 1967 р., від початку створення Івано-Франківського інституту нафти і газу. Першим
головою студ. профкому був Й. І. Рошак (1967–1972). У різні
роки студентську профспілку очолювали Б. М. Малярчук
(1982–1988), І. М. Якимів (1989–2000), А. О. Леськів (2000–
2003), Б. Б. Габльовський (2003–2008), А. Р. Воронич (2008–
2015). З 2015 р. профспілкою керує М. М. Слуценко.

Варто зазначити, що за час їх діяльності започатковано конкурс краси «Міс університету нафти і газу»,
випуск безкоштовної студентської газети «Vivat Student»; облаштовано спортивний майданчик між гуртожитками університету
Профком дбає про добробут усіх студентів університету. Надання матеріальної допомоги — головний
крок у реалізації програми покращення життя студентів. Особливе місце організація відводить відпочинку
та оздоровленню. Зазвичай, студенти проводять літні
канікули в СОТ «Буревісник». За підтримки профкому
студентів в університеті проводяться змагання команд
КВК та конкурси талантів. Також профком бере участь
в організації благодійних заходів. Щороку студенти
ІФНТУНГ беруть участь в акції «Добро в наших серцях!», яка спрямована на збір коштів для сиріт, Товариства Червоного Хреста України та армії.
Традицією стало проведення тренінгу з надання
першої невідкладної медичної допомоги. Профком дбає
і про навколишнє середовище: щороку навесні організовує толоку на р. Бистриці Солотвинській. Окрім того,
проводить спортивні заходи під гаслом «У здоровому
тілі — здоровий дух».
Профспілка урізноманітнює життя студента,
робить його цікавим і веселим, а університетські роки —
незабутніми!
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