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9 грудня 2004 року відбулася позачергова звітна конференція первинної профспілкової
організації студентів. На порядку денному були робота профспілки з квітня 2003 по грудень
2004 років та укладення угоди між адміністрацією університету і ППОС на 2005-2006 роки. 
„Найдорожче для університету – студент, – розпочав свою звітну доповідь ректор НТУ „ХПІ”,
професор Леонід Леонідович Товажнянський. – Укладений між студентством та ректоратом
договір – ознака нашої поваги до вас, дорогі студенти.  
Важливою сферою наших відносин є якість освіти як основний елемент соціального захисту
студента у майбутньому. Ви прийшли сюди, аби отримати освіту, тож наш обов’язок –
гарантувати її якість; а приєднання до Болонського процесу прискорить цей шлях. Півтори
тисячі викладачів живуть і працюють разом з вами. Наше завдання – не лише навчати, але й
виховувати вас. Було тепло чи його не було, була вода чи її не було – студент та викладач
залишались в аудиторії, а викладання – на високому рівні”. 
В НТУ „ХПІ” з’явились нові спеціальності. Зараз керівництво все більше уваги надає
методам дистанційної освіти та системі підвищення кваліфікації. Щороку близько 200
політехніків навчаються або стажуються закордоном, а студентська практика проводиться на
місцях отримання майбутньої роботи. Біля 95 % випускників 2003 та 2004 років
працевлаштувалися за спеціальністю. 
Проводиться демократизація навчального процесу. Відтепер в один час починається і
закінчується семестр для студентів усіх курсів університету. Задля ліквідації заборгованості
підвищується ефективність модульного контролю. В результаті близько 70% відставання
ліквідовано. 
Леонід Леонідович зауважив: по тій причині, що студенти більшу частину часу проводять в
аудиторії, на самостійну роботу часу не вистачає. Тому ректорат планує переглянути
навчальні плани так, аби надати студентам можливість працювати з консультацією
викладача. 
Вже 5 років в НТУ „ХПІ” проводиться анонімне анкетування, завдяки якому вдосконалюється
навчальний процес (з урахуванням норм педагогічної етики). Результатом анкетування є
помітне зменшення кількості випадків неформальних стосунків (конфлікти, хабарі) між
студентом та викладачем. На запитання анкети „Кому ви найбільше довіряєте?”, в якій
пропонувався довгий список варіантів відповідей, починаючи з „Президентові” та
„депутатам”, більшість студентів підкреслили „викладачеві”. „Для нас дуже важлива ваша
оцінка нашої роботи. Нам потрібна ваша довіра” – звернувся до студентів професор Л.Л.
Товажнянський. 
Привітавши олімпійців та паралімпійців з новими перемогами, ректор зауважив, що
університетський спорткомплекс відповідає олімпійським вимогам. А профілакторій – „наша
стара мрія, історія якої почалася 50 років тому, і яка сьогодні здійснилася” надає студентам
змогу лікуватися, не відриваючись від занять. НТУ „ХПІ” – єдиний в Україні вуз, що має аж 2
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спортивно-оздоровчі табори. 
У наших гуртожитках живе близько 5 тисяч студентів. Держава виділяє недостатньо коштів
на їх утримання, але, незважаючи на це, цього року всі студенти, які мали потребу в житлі,
отримали місце в гуртожитку.  
„Ректор є останньою інстанцією, до якої студент може звернутися за допомогою. Можу
стверджувати, що жоден студент не вийшов з кабінету ректора, не вирішивши своєї
проблеми” – сказав на завершення Леонід Леонідович. 
До складу президії конференції увійшли також проректор НТУ „ХПІ” Ю.Д. Сакара, член
президії обкому профспілки, голова профкому співробітників НТУ „ХПІ” А.Й. Фомін, а також
голова профкому студентів А.О. Нагорний, який виступив зі своєю доповіддю. 
Мова, зокрема, йшла про участь профспілкового комітету в плануванні та розподілі
бюджетних коштів фонду соцдопомоги студентам, затвердженого 27 червня 2003 року і
перезатвердженого в червні цього року. Кошти фонду на 2003-2004 роки були використані
для надбавок до стипендії студентам, що мають дітей, старостам академічних груп, членам
профбюро, студрад та груп суспільного порядку факультетів та університету, на одноразову
матеріальну допомогу (лікування, оздоровлення і т. ін.), на дотації до путівок з коштів ФСПС.
На забезпечення матеріальної допомоги за 2003 рік було виділено 7500 грн., за 2004 рік –
8265 грн. В санаторії-профілакторії за 2003 рік оздоровилось 1052 студента, а в 2004 – 1186.
Слід відмітити високу активність у роботі профкому голів профбюро Н, ЕМБ та ХМ
факультетів, стипендіатів обласного комітету Олени Лебедь (організаційно-масова комісія),
Олега Гринчука (оздоровча комісія) та Сергія Мастерового (комісія з культури). Вони
контролюють виконання положень вищезгаданої угоди на відповідних факультетах. 
Напередодні Нового року підготовлено біля 400 подарунків для дітей студентів, а також для
студентів, що лишились без опіки батьків, на суму 2500 грн. Студенти-сироти (яких у нашому
вузі 60) забезпечуються проїзними квитками. 
Профспілка вітає всіх студентів нашого університету з Новим роком та бажає успіхів у
навчанні! 
Наприкінці конференції ректор НТУ „ХПІ” професор Леонід Леонідович Товажнянський
відповідав на цікаві та різноманітні запитання, які отримав від студентів у формі записок. 
Він відзначив, що в своєму виступі доповів про всі пункти укладеної угоди, і це є ознакою
великої поваги керівництва університету до студентів, зацікавленості ректорату проблемами
студентів. 


