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25 березня 2011 року відбулася звітна профспілкова студентська конференція НТУ «ХПІ».
Профком і його комісії звітували про свою роботу за 2010 рік. На конференції, окрім
студентів та делегатів – членів профспілки студентів НТУ «ХПІ», були присутні також ректор
НТУ «ХПІ» Л.Л. Товажнянський, проректори з науково-педагогічної роботи Є.І. Сокол, Ю.Д.
Сакара, В.О. Кравець, завідувач кафедри фізичного виховання А. Г. Любiєв, головний лікар
СП «Політехнік» С.В. Чекар, директор Палацу студентів НТУ «ХПІ» А.Ф. Марущенко,
директор студмістечка В.Г. Зимненко, а також декани та їх заступники.

Згідно з нормою представництва на конференцію був обраний 141 делегат.
До президії звітної конференції за підтримки усіх делегатів увійшли голова ППОС А.О.
Нагорний, ректор НТУ «ХПІ» Л.Л. Товажнянський, головою зборів був обраний заступник
голови ППОС С.М. Мастерний.
До складу мандатної комісії увійшли профактивісти: Марина Мастерна, Марія Павленко,
Анна Бондаренко. Лічильну комісію склали голови профбюро Анастасія Халмурадова,
Андранік Погосян, Олексій Тапеха. До секретаріату були обрані Анна Бондар та Ольга
Тарадіна. А редакційна комісія була представлена А.О. Нагорним, С.М. Мастерним та Т.Л.
Омеляненко.
На початку конференції виступив ректор НТУ «ХПІ» Л. Л. Товажнянський, який підкреслив
значущість 2010 року для усієї університетської спільноти, адже саме минулий рік став 125-м
роком існування нашого вузу. Леонід Леонідович зазначив вагомість внеску НТУ «ХПІ» в
розвиток технічної освіти та науки України і за її межами. За звітний період (2009–2010 н.р.),
підкреслив ректор, спостерігається тенденція зростання рівня абсолютної та якісної
успішності: «Колись ми мріяли про те, щоб більшість студентів не мали трійок у залікових
книжках. Сьогодні ця мрія стала реальністю, адже 52 % студентів закривають сесію з
високими оцінками». Слід відзначити також і те, що з року в рік збільшується кількість
випускних робіт, захищених з відзнакою, охоплені працевлаштуванням 90 % випускників.
Згадав ректор і про внесок учасників олімпіад, конкурсів з наукових робіт, які прославляють
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рідний університет не лише в Україні, а й за кордоном. Результати таких досягнень говорять
самі за себе: кількість переможців у порівнянні з 2009 р. зросла на 12, а з 2008 р. – на 18.
Л. Л. Товажнянський подякував усім членам студентської профспілки за співпрацю на шляху
розвитку університету, завдяки якій, наприклад, у 2010 році збільшився фонд соціальної
допомоги студентам у більше ніж 5 разів. Спостерігається покращення справ у профілакторії
НТУ «ХПІ» – в минулому році у ньому оздоровилися 1068 студентів, а на розвиток
матеріальної бази було витрачено 80 тис. грн. Профспілка студентів активно сприяє
організації дозвілля студентства як у галузі культури, так і в галузі спорту.
Ректор доповів також про стан справ у будівництві та капітальному ремонті об’єктів вузу. За
2010 р. було витрачено близько 16 млн. грн. на будівництво книгосховища, ремонт
гуртожитків, учбових корпусів та об’єктів інфраструктури. Леонід Леонідович представив
також перелік завдань на 2010–2011 навчальний рік, серед яких – завершення будівництва
фундаментальної бібліотеки, створення мультимедійного класу, продовження капітального
ремонту у гуртожитках, поповнення фонду НТБ, затвердження нових навчальних планів,
розроблення системи перевірки знань. ППОС НТУ «ХПІ» буде активно допомагати у
здійсненні усього запланованого, зокрема у підвищенні показників відвідування занять та
якості роботи старост у взаємодії між університетом та студентами.

Наступним взяв слово голова ППОС НТУ «ХПІ» А.О. Нагорний, який звітував про виконання
Колективної угоди між адміністрацією та первинною Профспілковою організацією студентів
НТУ «ХПІ» та про роботу профкому за 2010 р. Він зазначив, що студентський Профком у
своїй роботі керується рішеннями попередніх конференцій і працює над вирішенням питань
соціального та правового захисту студентів. Комітет ППОС НТУ «ХПІ» активно підтримує
заходи щодо оздоровлення студентів у профілакторії «Політехнік», спортивно-оздоровчих
таборах, а також сприяє розвитку матеріально-технічної бази цих закладів. Андрій Олегович
підкреслив, що Профком при розподілі профбюджету керується значущістю таких складових,
як матеріальна допомога студентам, преміювання профактиву, організація дозвілля на
факультетах. У звітному періоді розмір бюджету ППОС НТУ «ХПІ» зріс у 1,5 рази,
збільшилась кількість як оздоровлених студентів, так і обсяг дотацій до путівок у СОТ. А.О.
Нагорний наголосив на тому, що в 2010–2011 н. р. вартість путівок не підвищиться. В
наступному році профспілковий комітет планує забезпечити кожного першокурсника-
профактивіста Щоденником профгрупорга, що дасть змогу підвищити якість діяльності
профспілки на різних рівнях, підтримати послідовність та дистанційність роботи



профактивіста. Комітет ППОС одним із першочергових завдань вважає перетворення
Палацу студентів НТУ «ХПІ» на культурний центр як Харкова, так і всієї країни.
За порядком денним до трибуни підходили зі звітами голови комісій Профкому НТУ «ХПІ».
Першим заслухали звіт ревізійної комісії ППОС, голова якої Олексій Єрохін відзначив
важливі моменти в роботі самої комісії та навів цифри про надходження до бюджету й
витрати. Так у 2010 р. розмір матеріальної допомоги членам профспілки склав 103 тис. 450
грн., премій профактиву – 118 тис. 840 грн., а розмір видатків на культурно- та спортивно-
масову роботу – 187 тис. 994 грн.
Сергій Савицький звітував про діяльність житлово-побутової комісії Профкому у сферах
роботи студентської ради, громадського порядку, санітарного стану гуртожитків,
інформаційного зв’язку між студентами та профактивом, а також у веденні документації.
Голова комісії зупинився на досягненнях у розвитку студентського самоврядування,
поліпшенні умов побуту та відпочинку студентів, пожвавленні співпраці із адміністрацією
вузу та координації дій з різними структурами ПК ППОС. Він також розповів про систему
заохочення студентів, що проживають у гуртожитках, і про спільну роботу з благоустрою
пригуртожиткових територій. За 2010 р. комісією проведено конкурс на кращий гуртожиток та
кращу кімнату, запроваджений «День Чистоти», ініційовано проведення культурних та
спортивних заходів. Сергій Савицький відзначив, що з початку звітного періоду члени групи
громадського порядку забезпечені офіційними посвідченнями, а членам студентських рад
надана можливість підвищувати свою кваліфікацію та обмінюватися досвідом на базі кращих
гуртожитків НТУ «ХПІ». Окрім вищесказаного, кожному активісту студентського
самоврядування в гуртожитках надана можливість разом з профактивом побувати на
екскурсіях містом, Харківщиною та країною.

Досягнення взаємодії культурно-масової комісії Профкому та Палацу студентів НТУ «ХПІ» є
не менш суттєвими. Як зазначила голова даного підрозділу Аліна Щеніна, за звітній період
було проведено такі базові заходи – 25 відкрита Юморина НТУ «ХПІ», 5 ювілейний
Музичний фестиваль «Зіркова планета Політех», 20 факультетських вечорів, а також
концерт «Путешествие в обратно», присвячений 125-річчю вузу.
Вперше був організований конкурс «Міс КВН – 2010». На початку навчального року відбувся
концерт для першокурсників «Зірковий полігон», а також за участі першокурсників – «Старт
дає Політех». У вересні відбулося відкриття Ліги КВН «Політехнічна», а вже наприкінці 2010
р. пройшов грандіозний концерт, присвячений 90-річчю профкому. Оцінити роботу ПК ППОС
НТУ «ХПІ» та Палацу студентів можна й за тим, що Ансамбль скрипалів «Експромт»
отримав звання Народного художнього колективу профспілок України. Камерний хор, школа



спортивного танцю «Тріумф», вокал-шоу-бенд «Сузір’я» затверджені обласною оглядовою
комісією з приводу надання почесного звання «Народний художній колектив України». Аліна
Щеніна відзначила, що попереду на студентів чекає ще багато цікавих заходів – зокрема
фінал Ліги КВН «Політехнічна», Юморина – 2011, 6-й Музичний фестиваль «Зіркова планета
Політех».
Звіт голови спортивно-масової комісії Артема Кочерова показав плідну роботу у сфері
організації спортивного дозвілля студентів. Окрім проведення шести спортивних заходів між
11 факультетами, комісія протягом 2010 р. співпрацювала із ФК «Металіст». Результатами
цієї роботи є створення спільно з кафедрою фізичного виховання футбольної команди
«Проф-Політехнік», яка стала переможцем кубку Student’s Cup 2010 р. на призи ФК
«Металіст» та виборола звання кращої футбольної команди серед вузів Харкова. Варто
зазначити, що команда «Арсенал-Політехнік» стала призером Супер кубку Харкова з
футболу. З ініціативи ПК ППОС НТУ «ХПІ» в рамках програми «Назустріч один одному»
відбулася пресконференція з тренером ФК «Металіст» Мироном Маркевичем та капітаном
команди Міланом Обрадовичем. Тоді ж у Профкомі урочисто відкрили куточок, присвячений
ФК «Металіст». Дана програма надає студентам можливість побувати на екскурсії стадіоном
«Металіст», придбати квитки на домашні матчі та організувати поїздки на виїзні матчі
футбольного клубу. Житлово-побутова та спортивно-масова комісії разом провели змагання
з жиму лежачи серед гуртожитків НТУ «ХПІ», разом із кафедрою фізичного виховання –
свято водних видів спорту, приурочене до 60-річчя кафедри та 125-річчя вузу. Як підкреслив
Артем Кочеров, активно підтримується спортивне життя на факультетах. Так були проведені
ігри «Кубок з міні-футболу» на призи первинної профспілкової організації НТУ «ХПІ», де
перемогу здобув АП факультет. На цьому даний підрозділ ПК ППОС не зупиняється, вже
скоро відбудуться факультетські змагання з гирьового спорту, настільного тенісу, шахів та
шашок, жиму лежачи. Весною заплановано проведення чергового турніру з міні-футболу,
«Кубок з волейболу», спартакіади НТУ «ХПІ», а також студентського турпоходу.
Михайло Карпенко у звіті про роботу оздоровчої комісії ПК ППОС НТУ «ХПІ» навів дані щодо
умов проживання у профілакторії «Політехнік», у тому числі й про те, що потребує
покращення – це, зокрема, стан вікон, меблів, постільної білизни, деякі нюанси харчування,
громадського порядку та інтернет-доступу. Завдяки співпраці Профкому та керівництва
профілакторію було змінено час закриття закладу на годину пізніше, а сніданок тепер
починається о 7.45.
Зі звітом про роботу комісії з комунікацій делегатів ознайомив її голова Тарас Омеляненко.
Ця комісія керується сучасними методами та технологіями для розповсюдження інформації
про діяльність Профкому, зокрема Інтернет, задля створення сучасного іміджу комітету. Так
у співпраці зі спортивно-масовою комісією був створений сайт для футбольної команди
«Проф-Політехнік», а також профіль у соціальних мережах, обслуговується електронна
пошта. ПК ППОС НТУ «ХПІ» вже другий рік випускає офіційний вісник – газету «Student’s-
NEWS».
Виступив також голова правління спортклубу «Політехнік» О. Я. Толстунов, який підтвердив
ефективність співпраці кафедри із Профкомом та відзначив підвищення показників з
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оздоровлення студентів.
Директор Палацу студентів А. Ф. Марущенко також виявив бажання висловитися на
конференції. Його промова стосувалася такого моменту, як відвідуваність занять: «Ви
прийшли сюди вчитися, а після навчання – вже займатися в гуртках». Саме такий порядок
Анатолій Федорович вважає запорукою успіхів як у навчанні, так і у дозвіллі.
Після обговорення доповідей голова комітету ППОС НТУ «ХПІ» представив делегатам
Колективну угоду між адміністрацією та первинною профспілковою організацією на
2011–2012 рр. До змісту документу увійшли пункти про навчально-виховну роботу зі
студентами, соціальний захист, стипендіальне забезпечення, покращення житлово-
побутових умов, організацію дозвілля студентів, зміцнення матеріально-технічної бази
об’єктів культури, спортивно-оздоровчу роботу зі студентами, а також про гарантії діяльності
профспілкової організації. Одностайно за укладення Колективної угоди проголосували усі
делегати ППОС НТУ «ХПІ».
На звітній конференції цього дня були також обрані нові члени профкому замість тих, що вже
закінчили університет. Насамкінець одноголосно прийняли постанову про роботу комітету
первинної профспілкової організації студентів НТУ «ХПІ» щодо соціально-економічного
захисту студентів у 2010 р., яка була визнана задовільною. Затверджена також звітна
доповідь ревізійної комісії ППОС НТУ «ХПІ».
Постанова містить такі пункти, як:

сприяння створенню безпечних умов організації навчально-виховного процесу у
співробітництві з ректоратом; 
покращення житлово-побутових умов проживання у гуртожитках у співробітництві з
ректоратом і дирекцією студмістечка; 
організація спільно з адміністрацією ремонтних бригад та будівельних загонів; 
усунення певних недоліків у роботі адміністрації та ПК ППОС щодо організації
оздоровлення студентів; 
просвітницька робота стосовно оздоровлення в СП «Політехнік», ведення документації,
покращення якості медичного обслуговування, умов проживання та харчування; 
залучення членів комісії громадського контролю ПК ППОС до ціноутворення та роботи
закладів харчування на території вузу; 
пропаганда здорового способу життя спільно зі спортклубом; 
поліпшення умов відпочинку у спортивно-оздоровчих таборах; 
розробка спільного плану роботи культурно-масової комісії разом із Палацом студентів на
2011 р.; 
прийняття кошторису прибутків та витрат профбюджету на 2011 р. у сумі 697000 грн. та
987080 грн. відповідно. 

Треба відзначити, що на конференції кожен мав змогу задати питання президії. Більшість
питань була адресована ректору НТУ «ХПІ» Л.Л. Товажнянському – і про програму
Приватбанку «Копилка», і про створення спортивної площадки біля Гіганту, і про капітальні
ремонти, зокрема, секцій гуртожитку Гігант. Студентів також хвилювала ситуація із
обмеженням доступу на територію університету після 18 години. Ректор пояснив такі заходи



прагненням запобігти випадкам пограбувань та вигулу собак. Щодо ремонту гуртожитків до
Євро–2012, то Л. Л. Товажнянський відповів, що сподівається на підтримку держави у цьому
питанні.
Звітна профспілкова студентська конференція підтвердила плідність співпраці ППОС із
адміністрацією та структурними підрозділами вузу, а також відзначила певний прогрес у
процесі взаєморозуміння зі студентством. Таке вдале завершення роботи студентської
профспілки НТУ «ХПІ» у 2010 р. дає підстави сподіватися на позитивний вплив цієї
суспільної організації на розвиток нашого вузу і в 2011 р.
Олена Україець, кореспондент газети «Student’s-NEWS» профкому студентів НТУ «ХПІ»


