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ервинна профспілкова організація студентів Дні- конкурс талантів «Шанс», «Вибір року» та багато інших.
пропетровського національного університету за- У 2012 р. зусиллями університету та первинної профспілкової
лізничного транспорту імені академіка В. Ла- організації студентів було відкрито санаторій-профілакторій
заряна має понад 50-річну історію. Це найчисельніша на 50 ліцензійних місць (щомісячно), де студенти універсигромадська організація університету, що об’єднує у своїх ла- тету мають можливість, сплачуючи 10% від вартості путівки
вах понад 4 000 осіб і є розгалуженою мережею факультет- (приблизно 130–150 грн на місяць), отримати триразове харських осередків. Членом профспілкової організації може чування, безкоштовний абонемент до басейну, комплекс вістати будь-який студент, аспірант, докторант університе- тамінів на місяць і різні лікувальні процедури. За 2012–2013
ту денної форми навчання, незалежно від громадянства, на- навч. р. було оздоровлено 500 студентів. У 2013 р. ліцензійний
ціональної приналежності, політичних поглядів і релігій- обсяг збільшено до 75 місць, що дало можливість оздоровити
них переконань. Організація має чітку структуру й органи у 2013–2014 навч. р. 750 студентів. Профспілка студентів поуправління, через які безпосередньо звертається до керівни- стійно організовує різні екскурсії по Україні.
цтва області й усієї країни щодо питань захисту соціальноІз 2006 р. профком студентів започаткував проект
економічних прав студентів, аспірантів і докторантів.
«Пам’ятай минуле — бережи майбутнє», в межах якоКерівництво організацією здійснює виборний орган — го студенти-волонтери відвідують ветеранів, допомагають,
профспілковий комітет, до складу якого входять найактив- проводять тематичні вечори за участі людей похилого віку.
ніші представники усіх факультетів університету. Контроль Під шефство було взято також дитячий будинок у с. Васильфінансової діяльності та ведення діловодства профкому ківка та Дитячий будинок № 1 м. Дніпропетровська. Стуздійснює ревізійна комісія первинної профспілкової орга- денти збирають одяг, речі, іграшки, проводять для дітей різнізації. Профспілковий комітет представляє інтереси чле- номанітні заходи, організовують екскурсії.
нів профспілки в обласних і всеукраїнських молодіжних
Уже традиційними стали зустрічі з питань адміністраоб’єднаннях, активно співпрацює з центрами зайнятості та тивного та кримінального законодавства України й відпонизкою управлінь обласної державної адміністрації.
відальності за незаконні операції з наркотичними засобами
Профком веде роботу з питань соціально-економічного та психотропними речовинами, які проводяться для студензахисту, навчання, побуту, дозвілля, спорту, відпочинку, пра- тів перших курсів. Лекції читають працівники Управління з
боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України
цевлаштування членів профспілки.
Упродовж року профспілка студентів проводить у Дніп- в Дніпропетровській області, викладачі Дніпропетровського
ропетровському національному університеті залізнично- державного університету внутрішніх справ, працівники МВС
го транспорту імені академіка В. Лазаряна заходи, спря- у м. Дніпропетровську.
мовані на виховання молоді в дусі
патріотизму, любові до рідного
Придніпров’я, примноження краси та величі рідного краю, покращення життя молоді навчального
закладу й інших верств населення,
які вона взяла під свій патронат.
Кожен навчальний рік розпочинається підняттям прапора й урочистою лінійкою «Посвячення
першокурсників до лав студентів»
із нагоди Дня знань і закінчується урочистим врученням диплоКолектив профспілкової організації студентів. Зліва направо: перший ряд: голова профбюро
мів магістрам і спеціалістам. А між механічного факультету Г. Доненко; голова первинної профспілкової організації студентів О. Мороз,
ними вже традиційними стали заголова профбюро факультету «Організація будівництва залізниць» Л. Матвієнко; другий ряд: голова
ходи «Ура, я студент!», «Ярмарок», профбюро факультету «Технічна кібернетика» М. Трайзе; голова профбюро факультету «Управління
процесами перевезень» О. Чернова; голова профбюро факультету «Промислове та цивільне
«Студентська весна», Кубок ректобудівництво» В. Глєбова; голова профбюро факультету «Мости і тунелі» А. Щур
ра з міні-футболу, КВК, День сім’ї,
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