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науковців, співробітників і студентів), діяльність яких цілеспрямована на підготовку якісних спеціалістів — патріотів України, ефективну науково-дослідну роботу, результати якої впроваджуються у виробництво.
Традиційно в ДІІТі надають премії ювілярам, а також заохочення співробітникам із нагоди визначних успіхів у роботі та професійних свят. Усі співробітники університету
ОСТРОВЕРХОВ
кожного року отримують матеріальну допомогу на оздоровМикола Петрович
лення. Студенти та співробітники також отримують матеріГолова
альну допомогу у зв’язку з важкими сімейними обставинами.
профспілкового комітету,
На високому рівні проводяться і традиційні заходи унікандидат технічних наук,
верситету, в яких беруть активну участь тисячі студентів
доцент
і співробітників. Студентська та науково-педагогічна громади університету пишаються такими щорічними заходами, як «Посвячення у студенти», «Ура, я студент!», «Шанс»,
Доцент кафедри будівельної механіки М. П. Остроноворічні та весняні свята, «Студентська весна», Спартакіаверхов вдало поєднує громадську роботу з науково-педада, Кубок ректора, День Перемоги, урочисте вручення дипгогічною. Він читає курси лекцій із дисциплін «Будівельна
ломів випускникам, урочиста зустріч випускників-діітівців
механіка» та «Теорія пружності». Понад 20 років здійснює
минулих років і багатьма іншими. Представники універсикерівництво науково-дослідними темами з випробувань
тету завжди беруть активну участь у громадських патріоі впровадження у виробництво та в експлуатацію на залізтичних заходах області, міста, району.
ницях України нової й модернізованої колійної техніки.
Нагороджений нагрудними знаками «Почесний залізничУ Палаці культури, університеті постійно працюють
ник», «Почесний працівник транспорту України», медаля17 гуртків художньої самодіяльності, художня галерея,
ми «За трудову доблесть» і «За доблесну працю».
гуртки за інтересами. Щорічно проводиться огляд-конкурс
«Вибір року», де визначають переможців у різних номінаціях: найкращий факультет, кафедра, науковець, академічрофком наполегливо здійснює соціальний захист на група, гуртожиток тощо.
працівників університету, разом із адміністрацією
До послуг студентів і співробітників університету — спорзабезпечує відповідні умови праці та відпочинку. Со- тивний комплекс, а також плавальний басейн із пільговим
ціальне партнерство між адміністрацією та профкомом універ- відвідуванням. У 2014 р. було розширено ліцензійний обсяг
ситету забезпечує виконання колективного договору в межах пільгового оздоровлення студентів у санаторії-профілакторії
фінансових можливостей.
університету до 75 місць
на місяць. Постійно провоПрофспілковий кодиться санаторне-курортмітет і його керівник здоне оздоровлення працівнибули авторитет і повагу
ків університету, щороку
колективу навчального
в санаторіях і пансіонатах
закладу, тож нині профоздоровлюються близько
спілкова організація є од120 співробітників. Діти
нією з найчисельніших
всіх бажаючих співробітгромадських
організаників отримують путівки
цій університету, граючи
до дитячих оздоровчих запершорядну роль у викладів. Територія універсирішенні соціальних пиКолектив профспілкового комітету. Зліва направо: перший ряд:
тету та студентське містечтань. Своє 85-річчя уніст. викл. В. Г. Лоза, нач. штабу ЦЗ В. П. Кільовий, директор НТБ
ко зеленішають із кожним
верситет (ДІІТ) зустрічає
Т. О. Колеснікова, доц. М. П. Островерхов, доц. Т. В. Полішко,
ст. викл. В. П. Єпов, ст. лаб. Л. М. Вертелецька; другий ряд: проф. М. І. Нетеса,
роком, стають естетично
монолітним колективом
нач. ОЦ С. І. Хрищенюк, доц. М. А. Арбузов
привабливішими.
однодумців (викладачів,
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