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ПРОФСПІ Л КОВИ Й КО М ІТ ЕТ
ПЕРВИННОЇ П РОФ С П ІЛКО ВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДДТУ

П

ервинна профспілкова організація Дніпродзержинського державного технічного університету (ППО ДДТУ) належить до найбільшої в нашій державі Профспілки працівників
освіти та науки України. Вона об’єднує як співробітників навчального закладу, так і молодь, яка
здобуває освіту в його стінах. Сьогодні ППО ДДТУ
налічує 3 711 членів, 2 777 із яких є студентами,
а 934 — співробітниками навчального закладу.
Первинна організація розпочала роботу в 1963 р.
З того часу керівництво профспілкою здійснювали
10 голів профспілкового комітету: А. К. Семенцова
(1963–1965), С. І. Морозов (1965–1966), А. С. Зєкєєв
(1967–1968), О. І. Кільдиватов (1968–1972), О. П. Ляпунова (1972–1973), Г. В. Куктенко (1973–1975),
А. Ф. Кабаченко (1975–1981), В. І. Горб (1981–1989),
С. М. Курганов (1989–1991), Л. Ф. Дехтяревська
(1991–2005). Із 2005 р. профком очолює кандидат
технічних наук, доцент, заслужений тренер України Ігор Володимирович Губарєв. Кількісний склад
профкому змінювався упродовж усієї історії орга-

Голова профкому, заслужений тренер України І. В. Губарєв із
бронзовим призером чемпіонату світу з шашок-64 (2013), майстром спорту ФМЖД, багаторазовою чемпіонкою України,
студенткою гр. МЕО-12-1д О. С. Губарєвою

нізації, сьогодні в його складі працює 21 особа. Це,
зокрема, голови профспілкових бюро дев’яти організаційних ланок ППО ДДТУ: ст. викл. В. Д. Вернигора (хіміко¬технологічний факультет), канд.
техн. наук, доц. О. С. Косухіна (факультет електроніки та комп’ютерної техніки), др. техн. наук,
проф. Є. М. Сігарьов (металургійний факультет),
канд. техн. наук, доц. В. Ф. Молчанов (механічний
факультет), ст. викл. Р. І. Подзерко (енергетичний
факультет), канд. іст. наук, доц. В. І. Роєнко (факультет менеджменту, економіки, соціології та філології), інженер М. Л. Довгалевська (навчальноадміністративна та господарська частина), заст.
директора коледжу Т. В. Турко (Дніпродзержинський економічний коледж ДДТУ), заст. директора
коледжу І. В. Кириченко (Дніпродзержинський
технологічний коледж ДДТУ).
Рушійною силою профкому сьогодні є викладачі університету (71% складу). Частка участі студентів складає 10%, інших категорій співробітників — 19%. Новому складу профкому профактиву
вдалося досягти найголовнішого для працівників
університету — виконання колективного договору,
завдяки чому авторитет профкому та його лідерів,
які довели свою ефективність у відстоюванні інтересів членів профспілки, значно зріс.
Середній вік членів профкому сьогодні становить 45 років. Більшість із них — кандидати та доктори наук, знані й авторитетні в університеті люди,
які є зразком для наслідування в професійній і громадській діяльності. Зростання довіри до профкому
вплинуло на його взаємодію з ректоратом університету, збільшило вплив на рішення багатьох соціальних питань, зокрема щодо збереження соціальних гарантій в умовах економічної кризи.
З метою ефективного та справедливого розв’язання соціально-трудових проблем працівників університету, студентів та аспірантів, члени профкому
ППО ДДТУ входять до складу ректорату університету, його вченої ради, вчених рад факультетів, конкурсної комісії, комісії з соціального страхування;
співпрацюють із Радою ветеранів і молодіжним парламентом університету. Голова ППО є представни-
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ком трудового колективу при укладанні з адміністрацією роботодавця колективного договору.
У профкомі працюють шість постійних комісій:
з організаційно-масової та інформаційної роботи;
з питань соціального та правового захисту членів
профспілки; з охорони праці; з питань роботи з молоддю; з питань культурно-масової та спортивної
роботи; житлово-побутова. Майбутнє профспілкової організації повністю залежить від того, наскільки ефективно ці комісії зможуть виконувати
соціально-захисну функцію в умовах кризової економіки. Члени профкому розуміють, що їхня робота
полягає не тільки в контролі за виконанням роботодавцем трудового законодавства, правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії, встановлених
умов оплати праці. Їхнє завдання — це насамперед
і велика робота із задоволення духовних і соціальних інтересів членів профспілкової організації.
Профком продовжує працювати над посиленням
мотивації до профспілкового членства, зростанням
престижу профспілкової діяльності. Упродовж року
кожен працівник університету отримує від профкому
заохочення у вигляді грошової винагороди з нагоди
«круглої» дати від дня народження (від 30 років). Відповідно до прийнятого в грудні 2012 р. колективного
договору, заохочення з боку адміністрації працівники також отримують із нагоди 50-річчя; 55-річчя
та 60-річчя жінки й чоловіки відповідно.
Після розіграшу серед співробітників університету профспілкових оздоровчих путівок щорічно
відпочити та оздоровитися на санаторних курортах
України та ближнього зарубіжжя мають можливість
до 60 членів профспілки. За підтримки профкому всі
працівники, члени профспілки ППО ДДТУ, мають
змогу під час літніх канікул оздоровити дітей у дитячих оздоровчих таборах «Лісова казка» (м. Новомосковськ), «Дзержинець» та ім. В. Дубініна (Царичанський район). Щороку дітям співробітників,
викладачів, студентів та аспірантів університету до
14 років надаються новорічні солодкі подарунки та
квитки на Новорічну ялинку.
Профком підтримує розвиток творчих здібностей членів профспілки через проведення спортивних

Народився 7 січня
1966 р. у м. Дніпродзержинськ. У 1983 р. із золотою медаллю закінчив Дніпродзержинську
СШ № 32, а у 1988 р. —
із червоним дипломом
ДІІ. Викладає в університеті ось уже 20 років.
ГУБАРЄВ
Доцент кафедри ливарІгор Володимирович
ного виробництва чорГолова первиної
них та кольорових метапрофспілкової організації
лів, кандидат технічних
ДДТУ, кандидат технічних
наук, доцент, заслужений
наук (захист дисертації
тренер України
відбувся в 1994 р.). Упродовж 2002–2009 рр. був
деканом факультету післядипломної освіти, нині працює заступником декана металургійного факультету.
І. В. Губарєв очолює первинну профспілкову організацію ДДТУ з 2005 р. Веде активну виховну та
спортивну роботу зі студентами університету, підготував багатьох переможців і призерів обласних змагань, першостей України, світу та Європи з шашок
серед юнаків і дівчат.
У 2005 р. І. В. Губарєву присвоєно звання «Заслужений тренер України». Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005), Відзнакою міського голови (2011), відзнаками «За заслуги
перед містом» ІІ та ІІІ ст. (2005, 2013), Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2012).
спартакіад серед студентів і співробітників університету, різноманітних культмасових заходів, підтримку
учасників ВВВ і вдів ветеранів війни. Кожен зі співробітників, викладачів, студентів, аспірантів чи докторантів ДДТУ сьогодні знає: профспілка університету
діє та справді здатна допомогти.

Керівний склад профкому (зліва направо): Р. І. Подзерко, О. С. Косухіна, В. Ф. Молчанов, І. В. Кириченко, І. В. Губарєв, Т. В. Турко,
Є. М. Сігарьов, М. Л. Довгалевська, В. І. Роєнко, Л. М. Сорокіна, В. Д. Вернигора
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