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ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

Б

агата історія Первинної профспілкової організації
студентів та аспірантів (ППОС) Національного
транспортного університету (НТУ), сягає далекого
1944 р., коли 7 листопада розпорядженням Ради Народних комісарів СРСР № 11.06-р було засновано Київський
автомобільно-дорожній інститут (КАДІ). Одночасно
розпочав свою діяльність Профспілковий комітет студентів і співробітників КАДІ. Організація мала статутні
норми та була першим профспілковим об’єднанням
змішаного типу (співробітників і студентів), посіла гідне
місце в процесах формування профспілкової ідеології та
стала невід’ємною частиною інституту. З роками об’єми
роботи зі студентами постійно зростали, тому постало
питання про заснування окремого профспілкового
студентського комітету.
Так у 1980 р. був заснований Профспілковий комітет
студентів Київського автомобільно-дорожнього інституту (ПКС КАДІ). Тоді відбулася перша в історії КАДІ виборча профспілкова конференція студентів, де головою
ПКС було обрано Миколу Васильовича Половка. Потім
організацію очолювали Володимир Афанасійович Мартинюк та Олег Петрович Зімін. Їхній внесок у розвиток
профспілкової організації студентів був чималим.
У 2003 р. Первинну профспілкову організацію
студентів та аспірантів НТУ очолив тоді ще студент, а сьогодні кандидат технічних наук, доцент кафедри виробництва,ремонту та матеріалознавства Олексій Іванович Кущ.
За цей час профком студентів вийшов на новітній рівень
роботи, виконує важливу роль у організації студентського
життя, за всі роки здобув високий авторитет на рівні
профспілкових та самоврядних організацій м.Києва та органів місцевої влади.ППОС НТУ входить як організаційна
ланка до Профспілки працівників освіти і науки м. Києва,
є членом київської Студентської профспілкової асоціації
та посідає провідне місце серед профспілкових організацій
вищих навчальних закладів м. Києва.

Сьогодні профком студентів — найбільша громадська організація в університеті, членами якої є понад
99,8 % студентів та аспірантів НТУ.
Профком забезпечує соціальний та правовий захист
студентів, який реалізовується на основі статуту та
згідно із законом України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності».
Для ефективнішої реалізації статутної діяльності за
ініціативи профкому разом із ректоратом університету
було створено кілька програм, робота яких забезпечує
студентам ще більший спектр послуг від ППОС НТУ.
Філію Київського молодіжного центру праці очолює
Олексій Сергійович Дудник, заступник голови ППОС.
Метою центру є налагодження тісної співпраці з роботодавцями та сприяння студентам НТУ у працевлаштуванні у вільний від навчання час. Команда КМЦП проводить систематичні тренінги з технології самостійного
пошуку роботи та консультації студентів із питань самостійного планування професійної кар’єри. Виконує
підтримку в реалізації міжнародних програм навчання і
працевлаштування за кордоном та оформлення міжнародних студентських квитків.
Програма Юридичної клініки надає право на юридичну допомогу всім малозабезпеченим верствам населення, а також викладачам, студентам і співробітникам
університету, є базою для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів
факультету економіки, менеджменту та права.
Задля забезпечення умов усебічного та вільного розвитку особистості студента на базі профкому створені
комісії, що спрямовують свою діяльність за різними напрямами: науково-дослідницьким, навчально-виховним,
культурним, спортивним, оздоровчим, фандрайзингу,
зовнішньої співпраці тощо.
У складі профкому функціонують профспілкові бюро.
Разом вони об’єднують когорту студентів із чотирьох фа-
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ародився 1 червня 1979 р. у м. ПодІз 2005 р. й дотепер — викладач,
горне Воронежскої області (Росія).
доцент кафедри виробництва, ремонВиріс у м. Звенигородка, що на Черкату та матеріалознавства.
щині. Після закінчення школи був зараО. І. Кущ успішно поєднує профхований до Шевченківського сільськоспілкову, громадську, соціальну та наугосподарського коледжу.
ково-педагогічну діяльність. Він веде
Під час навчання працював автокурси лекцій, практичних та лабораслюсарем. Можливо, саме ця робота
торних занять, керує дипломним проспонукала Олексія Івановича в 1999 р.
ектуванням. Є автором понад 25 науковступити до Українського транспортвих та навчально-методичних праць і
ного університету (зараз — Національодного патенту на винахід.
ний транспортний університет) на авОлексій Іванович має високий автоКУЩ
томеханічний факультет, який закінритет як в університеті, так і за його мечив у 2004 р., одержавши диплом
Олексій Іванович жами. Він — член правління Студентсьмагістра з відзнакою. Другу вищу
кої профспілкової асоціації м.Києва,праГолова Первинної
освіту здобув у Інституті економіки і
цює у складі Київської міської ради
профспілкової організації
бізнесу на транспорті.
профспілок та громадської ради при Пестудентів та аспірантів
Під час навчання працював у Центрі
черській районній державній адміністрасоціальної служби для молоді Печерсьції, двічі кандидат у народні депутати.
кої районної державної адміністрації. Брав участь у
Науково-педагогічна та громадська діяльність Олекстворенні та очолював Раду студентського самовряду- сія Івановича була неодноразово відзначена та нагородвання університету.
жена почесними грамотами, відзнаками та подяками
Із 2003 р. О. І. Кущ очолює Первинну профспілко- Кабінету Міністрів України, Київського міського голову організацію студентів та аспірантів НТУ. Неоцінен- ви, Міністерства освіти і науки України, Київської міний досвід роботи зі студентством спонукав Олексія ської ради профспілок, Київської міської організації
Івановича продовжити наукову діяльність.
профспілки працівників освіти і науки та інших.
Із 2005 до 2008 р. навчався в аспірантурі НТУ.
О. І. Кущ — надійний друг студентства, наставУ 2011 р. здобув ступінь кандидата технічних наук. ник та порадник.
культетів у одну велику профспілкову родину. Саме профбюро виступає зв’язковою межею та забезпечує ефективну «інформаційну вертикаль» між основними аспектами
роботи профкому та студентством,де керівні ланки займають студенти-активісти, що працюють на громадських засадах у вільний від навчання час під керівництвом штатних працівників профкому, які мають чималий багаж великого та неоціненного досвіду, набутого ще зі студентської пори. Саме це спонукало їх до продовження роботи зі
студентством у ролі викладачів та молодих науковців.
Профспілкові бюро факультетів, тісно співпрацюючи з
радою студентського самоврядування, сприяють створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального
процесу і є проміжною ланкою між студентами та викладачами, покликаною зробити їхнє спілкування ефективнішим. Вони створюють можливості для творчої та особистої реалізації, розвивають лідерські навики студентів.
ППОС НТУ плідно співпрацює з органами місцевої влади, студентськими організаціями інших вищих навчальних
закладів,представляє університет у місцевих,регіональних і
всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях.
Це сприяє встановленню нових контактів, реалізації спільних проектів, обміну досвідом. Для цього організація має
все: досвід, права, сильну та згуртовану команду.
Профком студентів та його керівний склад неодноразово нагороджували подяками Верховної Ради України,
Київської міської організації профспілки працівників
освіти і науки України та Печерської районної у м. Києві

державної адміністрації. Перед кожним, хто вступає до
лав великої профспілкової студентської родини,
відкривається неосяжний світ можливостей, реалізації
мрій та сподівань. Там студенти знайдуть вірних друзів,
щире кохання, надійних колег, розумних наставників та
їхню підтримку, там вислухають і проконсультують,
разом знайдуть вихід зі складної ситуації, допоможуть,
проведуть дорогою життя та щиро порадіють вашому
щастю. Профком завжди поруч — великий захисник
студентства.
«Профком — твій друг, твоя опора. Профком — об’єднує серця!»

Зліва направо: голова студентської служби безпеки, член
ППОС НТУ М. А. Стригуненко, голова профбюро ФЕМП
Є. О. Марютенков, заступник голови ППОС НТУ О. С. Дудник,
голова ППОС НТУ О.І.Кущ, голова профбюро ФТІТ В.Ю.Пелих,
член профкому І. О. Самбуренко, голова профбюро АМФ
В. І. Зюзюн, голова Ради студентського
самоврядування НТУ М. Л. Карвацький
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