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СТУДЕНТС Ь КИ Й
П АР Л АМЕНТ

Р

ушійною силою нових ідей та інноваційних
рішень у всіх сферах діяльності університету є студентське самоврядування. З 2005 р.
в ІФНТУНГ функціонує Студентський парламент як
одна з форм студентського самоврядування.
Студентський парламент ІФНТУНГ — це добровільне
об’єднання органів студентського самоврядування, основними завданнями якого є: захист прав та інтересів студентства; участь в управлінні ВНЗ; організація дозвілля,
спортивного та культурного життя; реалізація проектів різноманітної спрямованості; сприяння розвитку університету та підвищенню його рейтингів на українській
і міжнародній аренах; участь в освітніх процесах, що відбуваються у країні.
Перший склад студентського парламенту було сформовано за участю активістів студентського профкому:
О. Вереса, О. Візінського та А. Воронича. Упродовж 2009–
2011 рр. головою Студентського парламенту був Д. Олексюк. У цей час було розроблено Положення про ограни
студентського самоврядування ІФНТУНГ та структуру
парламенту. Водночас, при організації було створено
різні відділи: культурний, інформаційний, спортивний.
З 1 вересня 2012 р. працює студентське телебачення
«СТБ ІФНТУНГ», що інформує студентство про різноманітні університетські події. 14 лютого 2012 р. організували велике дійство — флешмоб з нагоди святкування

Дня Св. Валентина, до якого залучили найбільшу кількість студентів за часів існування університету. Того ж
року незалежне студентське телебачення презентувало
перший короткометражний фільм про університет.
У 2013 р. Студентський парламент очолила Х. Зелінська, яка продовжила втілювати започатковані реформи.
В квітні 2013 р. парламент створив найбільший в Україні студентський квиток (3 метри довжини та 1,5 метра
ширини), за що був нагороджений відзнакою.
Упродовж 2015–2016 н. р. Студентський парламент
очолював М. Глодов’юк, команда якого долучила до
роботи парламенту багатьох активістів, створила нові
проекти (Brain up weekend, Вusiness case) та інформаційний ресурс NAFTA LIFE.
У жовтні 2016 р. головою Студентського парламенту
обрано І. Чернову. Сьогодні Студпарламент ІФНТУНГ створює нові проекти для залучення студентів університету;
інформує про освітні, наукові та творчі здобутки студентства; організовує зустрічі з цікавими спікерами; проводить
тренінги, спортивні змагання, літературні вечори; організовує поїздки, перегляди фільмів та студентські вечірки.
Завдяки студентському самоврядуванню було презентовано стипендійну програму «Творці Змін», перший в ІваноФранківську FabLab, підготовлено проект на краундфандингову платформу ProektorIF, проведено Forum NUNG,
знято сюжети для студентського телебачення ІФНТУНГ.

Колектив Студентського парламенту, 2016 р.
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