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Напевно, і ста сторінок не вистачить, щоб розповісти про все те чудове, що є на нашому 
факультеті, факультеті комп’ютерних інформаційних технологій. Але, все ж, хоч якусь частинку 
захоплення передати просто необхідно. Перш за все, хотілося б сказати головне, ФКІТ – це одна 
велика та дружна сім’я, кожен, точно кожен ФКІТ-івець скаже вам про це. 

У нас завжди панує дружня атмосфера, яка впливає на всіх надзвичайно позитивно. ФКІТ – 
це той факультет, котрим хочеться пишатися і, куди хочеться повертатися знову і знову, чи 
то на навчання, чи то на роботу. Все це через дружній колектив, котрий, повторюся, є однією 
великою та дружньою сім’єю. Не пригадаю ще ні одного моменту, коли б викладач не виклався на 
повну, а чи не поміг тобі, новачку, у вирішенні якоїсь проблеми. Як то кажуть, на всі запитання 
завжди знайдеться гідна відповідь, що дуже і дуже тішить. 

Серед студентів також панує побратимство, старшокурсники не цураються своїх молодших 
товаришів і радо йдуть на зустріч, коли з’являться така потреба. Дуже приємним є той факт, що 
всі викладачі нашого факультету надзвичайно розумні люди, котрі йдуть у ногу з часом, постійно 
поновлюючи свій, а, отже, і студентський багаж знань, що для фахівців у області комп’ютерних 
технологій є пріоритетом. 

Закінчивши тільки-но перший курс, ти можеш відчути, наскільки далеко вже просунувся 
уперед, а це говорить тільки про одне – ти набираєш знань і працюєш не намарно, слова викладачів 
не пролітають повз,  а від такого з’являється натхнення для подальшої праці. І хоч слово праця 
завжди лякає, та тільки не ФКІТ-івців, бо наша праця, хоч і складна, та завжди плідна, завжди 
корисна. Кожна лекція чи то практичне заняття – це справді підготовка, ти розумієш, що всі 
знання, які надходять до тебе можна застосувати на практиці, відразу ж, і це приносить не-
абияке розуміння того, що твоя майбутня професія корисна людству. Взагалі, на ФКІТІ постійно 
збагачуєшся і тільки, і це не перебільшення. 

Кожен студент нашого факультету має можливість до самореалізації, наприклад, у науковій 
діяльності. Запрограмувати робота чи створити програму, яка обчислює надзвичайно складні 
математичні задачі або що. 

Хіба не через це стаєш на шлях фахівця з комп’ютерних технологій?! Більше того, на 
факультеті регулярно проводяться олімпіади, на яких змагаються кращі з кращих, кожному 
знайдеться гідний опонент, а переможцю гідний приз за прикладені зусилля. Також хотілося б 
розвіяти деякі стереотипи, щодо фахівців з комп’ютерних технологій. А саме, багато людей вва-
жають «комп’ютерщиків» в деякій мірі «божевільними» та зацикленими тільки на комп’ютерах. 
Звичайно, наша праця потребує великої самовіддачі, їй потрібно присвячувати багато часу, але 
з впевненістю можна сказати, що це аж ніяк не робить нас схибнутими чи нудними. Це ми не 
одноразово доводили на багатьох творчих конкурсах нашого університету, де показували чудові 
результати і дивували всіх своїми талантами. І якщо тобі здається, що в тебе зовсім немає 
талантів – це тільки тобі здається. Завжди за підготовкою до тих таки творчих конкурсів, 
ми відкриваємо і будемо відкривати серед наших студентів великі таланти(подейкують, що 
студенти ФКІТ-у, немов універсальні солдати, котрі можуть все). 

Не цурається наш факультет і громадської діяльності, і цей факт є дуже приємним. Адже 
завжди стає добре на душі, коли ти робиш якусь корисну і благородну справу. Також ми дуже раді, 
що кожного року нам вдається організувати поїздку до сиротинцю, де ми намагаємося віддати 
крихту нашого тепла маленьким діткам, котрі так його потребують. У вільний час ми, як і 
всі, любимо розважатися, їздити відпочивати на природу і знову ж таки робимо це всі разом, бо 
єдність – це сила!

А наостанок хотілося б сказати, і повторитися, що ФКІТ – це, перш за все, осередок знань, 
знань технологічних, а, отже, знань майбуття, це світла перспектива, це прогрес, це розвиток!

Дні Науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій

На фото: (вгорі) - за мить до початку 
економічного квесту;

внизу - студенти ФКІТ мають вагомі 
здобутки у навчанні і у спорті.

разом - ми велика сила!
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СТУДЕНТСТВА НЕПОВТОРНА ЗОЛОТА ПОРА…
Фоторозповіді...

Найшкідливіше 
для нервової системи - це повільний інтернет.
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Доки Caps Lock НЕ натиснеш, 
НІХТО ТЕБЕ ВСЕРЙОЗ НЕ СПРИЙМАЄ

ДОБРО ПРИМНОЖУЄ ДОБРО!
Діти - то ангели небесні...

Чужих дітей не буває, - вважають і студенти, і 
викладачі факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій і часто навідують маленьких сиріток...
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Якби будівельники будували будинки так само, як програмісти пишуть програми, 
то цивілізацію зруйнував би перший дятел, що залетів.

Тепло весни дарували кожному студенти факультету 
комп'ютерних інформаційних технологій

Напевно, кожен українець, зважаючи на 
події, які відбуваються на Сході України, в одну 
мить подорослішав, преобразився, змужнів... 

Усвідомлення, що ми можемо жити під 
мирним небом, навчатися, кохати, мріяти 
і вірити у здійснення задумів завдяки тим, 
хто оберігає наш мир і спокій, завдяки бійцям, 
які воюють у зоні антитерористичних 
операцій, активує студентську молодь до про-
ведення різноманітних акцій, спрямованих на 
підтримку бійців АТО.

У Тернопільському національному 
економічному університеті, з ініціативи 
ректора університету, доктора економічних 
наук, професора А.І.Крисоватого цьогоріч знову 
відбувся  благодійний ярмарок «Тепло весни - для 
кожного!», у якому взяли участь студенти усіх 
факультетів ТНЕУ.

Активними учасниками даного заходу 
були студенти факультету комп’ютерних 
інформаційних технологій, які власноруч 
підготували солодкі частунки, соки та інші 
ласощі, естетичний вигляд яких видавав 
їхні смакові якості, відтак вони швидко були 
розпродані, а виручені кошти були долучені до 
колективної суми, і за них були придбані речі, 
так необхідні для захисників України...

                      Слава Україні! Героям Слава!

"Срібні струни" зазвучали - радість й щастя дарували...
Народна мудрість стверджує, що щаслива людина 
слухає музику, а не дуже щаслива - вслухається у 
слова, неначе шукає у них підказку до радості...

Ведучими на фестивалі були студентка ФЕУ Марія 
Сьора та студент ФКІТ Василь Файфура.


