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СТУДЕНТСЬКА ПЕРВИННА
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

тудентська первинна профспілкова організація (ППО
УкрДУЗТ студентська) — це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, реалізація
і захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів
своїх членів. Членом профспілки може стати будь-який сту%! 
дент університету денної форми навчання, який визнає Ста
тут профспілки залізничників і транспортних будівельників
 
України.
Ƚɨɥɨɜɚɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ
Профком студентів складається з голови профорганізації
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨʀ
та профбюро факультетів університету. До складу профбюро
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
кожного факультету входить п’ять студентів на чолі з головою
профбюро.
Одним із найважливіших напрямів роботи студентської
профспілки є надання матеріальної допомоги студентам та
аспірантам, які її потребують.
Профком сприяє навчанню студентів, створює необхідні умови для проживання та відпочинку, дбає про оздоровлення, співпрацює зі студентськими організаціями інших
як: провідник пасажирського вагона, помічник машиніста,
ВНЗ та молодіжними організаціями, бере участь в організаслюсар з ремонту рухомого складу, оглядач вагонів, монтер
ції дозвілля студентства. Зокрема, ППО УкрДУЗТ студентська
колії.
традиційно організовує та проводить культурно-масові заходи
Робота в студзагоні дає змогу студенту пройти практичну
згідно з попередньо затвердженим планом, серед яких можна
підготовку, набути професійний досвід та отримати матерівиокремити:
альну винагороду.
– кубок профкому УкрДУЗТ з футболу «Золотий м’яч»;
Профспілковий комітет співпрацює з адміністрацією уні– турнір з боулінгу серед студентства;
верситету на принципах соціального партнерства, тобто через
– турнір з настільного тенісу;
колективний договір. Саме таким шляхом вдається долати всі
– турнір з пейнтболу;
перешкоди та вирішувати суперечливі проблеми, що поста– екскурсійні подорожі визначними місцями.
ють перед колективом Українського державного університету
Усі ці заходи традиційно збирають велику кількість учасзалізничного транспорту.
ників і вболівальників та є
надзвичайно популярними.
Треба також зазначити,
що профспілковий комітет
відзначає преміями студентів-переможців з різних видів
змагань.
Окремим
пунктом
роботи студентської первинної профспілкової організації, сумісно з центром
навчально-практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів
і випускників, є організація
об’єднаного студзагону для
роботи в структурних підрозділах залізниць за робоКолектив студентської первинної профспілкової організації
чими професіями, з такими
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