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14 лютого 2018 року радою студентів ДМІ ТНМ було проведено поетичний вечір на честь
Дня Закоханих.
Наприкінці лютого 2018 року членами студентської ради ДМІ ТНМ проведено дружню
зустріч із нашими колегами з Бразилії, де відкрили один для одного національну творчість
та пригостилися національними стравами Бразилії та України.
8 березня 2018 року привітали жіночу частину колективу ДМІ ТНМ від студентської ради
на честь Міжнародного Жіночого дня.
25 березня 2018 року у місті пройшов молодіжний форум «Молодь Дніпра». Студенти
ДМІ ТНМ не тільки відвідали форум, але й увійшли до складу організаторів та очолювали
сектор Охорони Здоров’я, та провели лекції:
1. «Здоровий спосіб життя»
2. «Перша допомога при різних станах»
На початку квітня місцевою радою була організована екскурсія до Міністерства молоді та
спорту України та Верховної Ради України для представників студентського
самоврядування 15-ти найактивніших ВУЗів Дніпра, студенти ДМІ ТНМ відвідали Київ.
З 11 по 13 травня 2018 року на території Новобогородицької фортеці відбувся
національно-патріотичний захід «Джура-Самар-фест». Члени студентської ради ДМІ ТНМ
приймали активну участь в організації заходу та допомагали черговим лікарям у палатках
швидкої допомоги.
10 травня 2018 року вітчизняні студенти ДМІ ТНМ разом із іноземними студентами
третього курсу відвідали захід в Університеті імені Альфреда Нобеля «День Єдності країн
Європи, Африки та Азії», взяли участь у флеш-мобі та виступили з концертною
програмою.
Вже у травні 2018 року рада студентів ДМІ ТНМ увійшла до складу організаторів свята на День
Молоді. На заході брали участь як волонтери на концерті та на заході «Тарілка Щастя».
У червні студентською радою ДМІ ТНМ організовано випускний для студентів шостого курсу, що
навчаються за спеціальністю лікувальна справа, та п’ятого курсу спеціальності стоматологія.
З початку травня до середини вересня влаштовували кіно вечори під відкритим небом кожної
п’ятниці, чередуючи дорослі кінострічки з мультфільмами для дітей. Дехто зі студентів брав на
себе роль аніматорів, розважаючи дітлахів до початку сеансів.

Також рада студентів ДМІ ТНМ займалася волонтерською роботою на заходах «Старт Дніпро» у
травні, «Марафон Interpipe» 20 травня та «АТБ-марафон» 16 вересня.
23 вересня проведено «Фотосушка ДМІ ТНМ» - виставка фотографій, зроблених нашими
студентами.
9 та 10 листопада студенти ДМІ ТНМ відвідали дитячі будинки «Барвінок» та «Дитячий будинокінтернат для дівчат» у Поліванівці, надавши матеріальну допомогу у вигляді солодощів, іграшок
та теплого одягу, провели майстер-класи з орігамі та показали концертну програму.
14 листопада влаштували концерт за нагоди «Дня Студента».
Студентська рада ДМІ ТНМ присвятила грудень волонтерській роботі з благодійними
організаціями «Дивовижні» та «Армія спасіння», готуючись до Дня Св. Миколая, Нового Року та
Різдва для дітей з дитячих будинків. Займалися запаковуванням та доставкою подарунків.
27 грудня проведено святковий концерт на честь Нового Року та Різдва.
16 лютого з нагоди Дня Св. Валентина проведено щорічний поетичній вечір разом із Молодіжною
Радою Дніпра, де молодь міста поділилася улюбленими творами класиків та познайомили слухачів
із своєю творчістю.
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