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Профспілковий комітет
студентів

рофспілковий комітет було засновано відразу
у післявоєнні часи з метою соціального захисту,
матеріальної допомоги, підтримки та оздоровлення співробітників і студентів ХАДІ. За часів незалежної України (з 1992 до 2014 р.) об’єднаний профспілковий
комітет ХНАДУ очолював В. І. Мощенок, який дав старт
багатьом програмам, деякі з них не мають аналогів серед
ВНЗ Харківщини.
На початку 2014–2015 навч. року було запропоновано створити профспілковий комітет студентів ХНАДУ,
а вже 26 листопада 2014 р. відбулася виборча профспілкова конференція студентів, де головою було обрано
С. М. Урдзіка.
Сьогодні профспілковий комітет студентів — це найбільша громадська організація університету, членами якої
є 100% студентів ХНАДУ. Профком, діючи відповідно до
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», забезпечує соціальний та правовий захист студентів. Одним із головних напрямів громадської
роботи комітету є заохочення студентів до навчання на
«добре» та «відмінно». Із цією метою в 1992 р. було започатковано програму «Відмінник ХНАДУ». Студенти, які
мають вагомі досягнення у навчальній, науковій та громадській роботі й склали іспити на відмінно не менше
шести семестрів поспіль, нагороджуються почесним знаком «Відмінник ХНАДУ». Для студентів-відмінників діє
програма преміювання.
Програми «Огляд-конкурс гуртожитків» та «Оглядконкурс житлових кімнат» проводяться у формі ділової
гри та мають за мету наведення порядку на всіх рівнях
життєзабезпечення гуртожитку. Завдяки цим змаганням
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Народився 25 травня 1978 р. у м. Харків.
У 1996 р. закінчив Харківську загальноосвітню школу № 8. У 1999 р. закінчив Харківський
автомобільно-дорожній технікум, а в 2005 р. — Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Із 2003 р., будучи студентом, працював ін
женером, а з 2007 до 2012 рр. — асистентом на кафедрі
вишукувань та проектування доріг. Із 2012 р. є аспірантом кафедри вишукувань та проектування доріг
і аеродромів.

гуртожитки ХНАДУ є одними з найкращих серед вишів
Харкова. Переможці цих конкурсів отримують грамоти,
матеріальне заохочення та пам’ятні подарунки.
Студентська профспілка значну увагу приділяє
студентам-сиротам. Соціальний захист цієї категорії молоді бере на себе керівництво
університету разом із профспілковим комітетом. Регулярні зустрічі з ректором університету, матеріальна допомога,
новорічні подарунки, безоплатний відпочинок, контроль за
успішністю навчання кожного
студента-сироти — ось непов
ний перелік завдань, які постійно вирішує студентська профспілка.
Крім того, профком студентів переймається пільговим
проїздом студентів у громадському транспорті, міжнародним студентським квитком,
культурно-масовою та спортивАктив студентської профспілки ХНАДУ
ною роботою тощо.
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