ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ц

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

е добровільна неприбуткова громадська організація, яка вже багато років відстоює соціальні та
професійні інтереси освітян і студентів ВНЗ.
У різні роки підрозділ очолювали: Є. Чернов (із
1978 р.), А. Дергаль (із 1980 р.), В. Масько (з 1982 р.),
В. Євко (з 1988 р.), О. Черниш (із 1990 р.), М. Мальований (із 1993 р.), В. Біломорець (із 1994 р.), Ю. Сисоєв
(із 2003 р.). З 2006 р. головою первинної профспілкової організації є Б. Павловський. До складу профспілкового комітету також входять заступник голови по роботі
зі студентами В. Сухенко, головний бухгалтер С. Носова.
Крім того, функціонують спеціальні комісії, діяльність
яких розглядається та регулюється на засіданнях комітету профспілки.
З року в рік зростає колектив членів університетської профспілки, який зараз нараховує 1 447 викладачів та співробітників (98% від загальної кількості),
а також 4 359 студентів (52%).
Основним завданням профспілки є захист соціальних, економічних, правових і професійних інтересів її
членів – працівників освіти і науки, а також студентської
молоді. З цією метою розвивається співпраця із соціальними структурами та державними організаціями. Серед
визначних заходів, які організувала профспілка: участь
представників ЗНУ в акції «Профспілки. Боротьба за
Україну», захист прав студентів на стипендіальне забезпечення, щорічні кампанії з оформлення субсидій
для студентів-мешканців університетських гуртожитків,
надання допомоги у працевлаштуванні студентів та випускників вишу тощо.
Завдяки роботі працівників ППО ЗНУ, представники університетського колективу отримують матеріальну допомогу на лікування, знижки на
оздоровлення на базі Студентського спортивнооздоровчого табору «Славутич» та на інші санаторно-лікувальні путівки, діти членів профспілки
відпочивають на морському узбережжі в дитячих літніх таборах. Представники факультетів отримують
від ППО ЗНУ кошти на організацію та проведення
різноманітних заходів.
Окрім того, профспілка здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в університеті, періодично відбуваються
тематичні лекції, практичні навчання тощо. Задля популяризації здорового способу життя представники профспілки долучаються до проведення багатьох спортивних
заходів у виші (університетських спартакіад). Також виконується культурно-масова робота: для членів університетської профспілки надаються знижки на квитки (або
безкоштовні квитки) на театральні вистави, концерти,
що відбуваються в Запорізькій обласній філармонії, кінофільми в кінотеатрі ім. Довженка, участь в екскурсіях

вихідного дня тощо, до свят для освітян та їхніх дітей
організовують подарунки та безкоштовні перегляди новорічних інтермедій тощо.
Одним із лідерів профспілкового руху також є колишня заступниця голови профкому по роботі зі студентами, випускниця ЗНУ Марія Черняєва (2010-2012).
Учасниця данського-українського проекту «Посилення
внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту
прав працівників та демократизацію в Україні», вона
продовжує проводити тренінги для трудових колективів, профоргів та студентських лідерів українського
профспілкового руху.
Подальші зусилля представники профспілки вишу
планують спрямувати на розширення соціальних пільг
для членів університетської спільноти, вдосконалення норм та умов Колективного договору університету, аби створити максимально сприятливий трудовий
клімат у колективі. Керівництво вишу усіляко підтримує ініціативи та потреби членів профспілки заради
подальшого розвитку й реалізації інтересів студентів,
викладачів і співробітників.
Плідна робота колективу профкому неодноразово
нагороджувалася пам’ятними дипломами та почесними
грамотами Федерації профспілок України і керівництва
Запорізького національного університету, а також схвальними відгуками членів університетської профспілки. Зокрема, головний бухгалтер профспілки С. Носова, яка
з 1995 року працює в первинній профспілковій організації ЗНУ, у 2013 році нагороджена нагрудним знаком
«Профспілкова відзнака» Федерації професійних спілок України.

Колектив відділу. Зліва направо: заст. голови В. Сухенко,
профорг фіз. ф-ту К. Діхтяр, голова Б. Павловський,
гол. бух. С. Носова
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