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За ініціативою Міжнародної конфеде-
рації профспілок 7 жовтня 2011 року був
проведений Всесвітній день дій за достой-
ну працю. В цей день Донецька обласна
рада профспілок провела мітинг перед бу-
дівлею Донецької обласної державної ад-
міністрації, на який  зібралася велика кіль-
кість працівників бюджетних організацій і
підприємств. Найбільшим було представ-
ництво працівників освіти. 

Активну участь у мітінгу прийняв ко-
лектив нашого університету. Серед більше
ста учасників мітингу від ДонНТУ най-
більш активними були представники  ГГФ,
ФЕХТ, ФКІТА, профорганізації майстерні,
управління, студмістечка та інші. На мітин-

гу були прийняті звернення до керівних
органів держави та області.

* * * * *
24 жовтня за участю авторів, представ-

ників засобів масової інформації відбула-
ся презентація фільму «Первичная проф-
союзная организация работников ДонНТУ»,
присвяченого 90-річчю Донецького націо-
нального технічного університету. Фільм
розміщено на головній сторінці проф-
спілки сайту університету за адресою:
http://donntu.edu.ua/profkom/index.php.

* * * * *
Грамотою первинної профспілкової орга-

нізації ДонНТУ у вересні-жовтні нагороджені:
Суліма Анатолій Олександрович, про-

фесор кафедри гірничозаводського транс-
порту і логістики;

Саулін Василь Костянтинович, старший
викладач кафедри гiрничої електротехнiки
i автоматики;

Леонов Олег Леонідович, доцент кафед-
ри менеджменту і господарчого права;

Бешевлі Олександр Павлович, стар-
ший викладач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту;

Євдокімов Федор Іванович, професор
кафедри економіки і маркетингу.

12 жовтня 2011 року від-
булася планова конференція
первинної профспілкової ор-
ганізації працівників універ-
ситету, на якій були розгляну-
ті завдання первинної проф-
спілкової організації в умовах
формування трудового зако-
нодавства та з урахуванням
стану системи вищої освіти.

У своїй доповіді керівник
секції профспілкового коміте-
ту з питань аналітичної і пра-
вової роботи О.Л. Леонов
відмітив, що профспілковий
комітет нашої профспілкової
організації у своїй роботі ви-
ходить із законодавчого за-
кріплення представницької
та захисної функцій профспі-
лок і у рамках можливого і
неможливого прагне викону-
вати свою основну функцію
щодо захисту трудових прав
та інтересів працівників, від-
новлення порушених прав,
встановлення максимально
високого рівня умов праці та
побуту. Доповідач також  по-

значив основні завдання на-
шої первинної профспілкової
організації в сучасних умовах:

- найактивніше представ-
ляти і захищати інтереси
членів профспілки, контро-
лювати дотримання трудово-
го законодавства та норм ко-
лективного договору;

- конструктивно критику-
вати владу по тих позиціях,
де порушуються права тру-
дящих, підтримувати кроки,
що відповідають нашим інте-
ресам;

- найактивніше протесту-
вати у зв'язку з утиском прав
працівників, прав і повнова-
жень профспілок, законних
прав та інтересів нашого уні-
верситету;

- найактивніше лобіювати
інтереси саме нашого вищо-
го навчального закладу;

- найактивніше пропонува-
ти шляхи вирішення проблем;

- зміцнювати профспілко-
ву взаємодію з обласним ко-
мітетом Профспілки праців-

ників освіти і науки, облас-
ною радою професійних спі-
лок;

- зосередитися на втілен-
ні в життя норм Галузевої
угоди на 2011-2015 роки і на
реалізації тих можливостей
підвищення зарплати і поліп-
шення умов праці працівни-
ків університету, які воно від-
криває.

При обговоренні доповіді,
в якому прийняли участь де-
легати різного рівня, було ви-
словлено різного роду пропо-
зиції, які знайшли своє відоб-
раження в постанові конфе-
ренції. 

На конференції в площи-
ні питання порядку денного
було прийнято звернення до
Голови Верховної Ради та
Прем’єр-міністра України, в
якому основними вимогами є
врахування наших пропози-
цій під час прийняття закону
про державний бюджет
України на 2012 рік.

Г. ТарасенкО, 
ст. інструктор 

профспілкового комітету

ПрофсПiлкова конференцiя

Коротко про різне

С почетным 
званием, 

профессор!

З доповіддю виступає О.Л. Леонов

Указом Президента Украи-
ны от 30 сентября 2011 года за
значительный личный вклад в
развитие национального обра-
зования, подготовку квалифици-
рованных специалистов, много-
летнюю плодотворную педаго-
гическую деятельность, высо-
кий профессионализм Виктору
Алексеевичу Гольцову присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Ук-
раины». 

Виктор Алексеевич Гольцов
возглавляет кафедру физики на-
шего университета 38 лет. За
эти годы она сформировалась
как крупный научно-педагоги-
ческий центр, широко извест-
ный своими достижениями в
Украине, в странах ближнего и
дальнего зарубежья. В настоя-
щее время на кафедре сложил-
ся свой, соответствующий тра-
дициям университета, полно-
ценный  курс общей физики, чи-
таемый лекторами высшей ква-
лификации. 
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Разработан базовый
курс лекций по общей физи-
ке с учетом современных
требований. Преподавате-
ли ка-федры ведут актив-
ную учебно-методическую
работу, результаты которой
представлены в издавае-
мых методических посо-
биях, учебниках и коллек-
тивных монографиях. Элек-
тронные варианты изда-
ваемых в последние годы
методических пособий вы-
ставлены в Интернете. 

Преподаваемый курс
физики обеспечен совре-
менной учебно-лаборатор-
ной базой и необходимой
методической литературой.
Параллельно с курсом лек-
ций студенты выполняют
экспериментальные лабо-
раторные работы по всем
разделам курса физики и
на практике проверяют вы-
воды важных физических
законов. Кафедра имеет 7
учебных лабораторий (бо-
лее 350 лабораторных ра-
бот), в которых каждый год
более 4000 студентов из
Украины и других стран из-
учают курс физики для ин-
женеров на русском, анг-
лийском и французском
языках и выполняют прак-
тические лабораторные ра-
боты. Профессор В.А. Голь-
цов при поддержке руко-

водства университета при-
лагает постоянные усилия
для обеспечения учебных
лабораторий кафедры но-
выми экспериментальны-
ми установками.

Кафедра ежегодно про-
водит студенческие олим-
пиады по физике. Их призе-
ры затем защищают честь
университета и занимают
призовые места на Все-
украинской олимпиаде по
физике. Каждый год В.А.
Гольцов руководит подготов-
кой и проведением межву-
зовских студенческих на-
учных конференций: “Физи-
ка и научно-технический
прогресс” (ФиНаТ) и “Исто-
рия и современность физи-
ки” (ИСоФ). В конферен-
циях принимают участие
порядка 100-160 студентов
не только нашего универси-
тета, но и других вузов До-
нецка и Донецкой области.

Научные достижения
профессора В.А. Гольцова и
его школы характеризуются
масштабностью охвата про-
блем и перспектив водо-
родной энергетики. Им раз-
работана новая концепция
о будущем переходе чело-
вечества в эру водородной
цивилизации. 

В научно-исследова-
тельской работе, проводи-
мой на кафедре под руко-
водством профессора В.А.
Гольцова, всегда активно

участвуют студенты. Это не
только экспериментальная
работа на установках, обра-
ботка полученных данных и
теоретические расчеты, офор-
мление студенческих на-
учных работ, но и подготов-
ка статей и тезисов, выступ-
ление с докладами на кон-
ференциях разного уровня:
от университетских до меж-
дународных. На всех между-
народных конференциях,
проводимых кафедрой, не-
однократно были представ-
лены совместные доклады
преподавателей и студентов.

Научные достижения
профессора В.А. Гольцова
получили широкое призна-
ние на международном
уровне – зарубежные уни-
верситеты и компании при-
глашали и приглашают его
прочитать курсы лекций и
выступить с заказными до-
кладами на многочислен-
ных международных конфе-
ренциях и симпозиумах во
многих странах мира. 

Виктора Алексеевича
неоднократно отмечали дип-
ломами и наградами раз-
личные научные сообще-
ства. И мы рады, что, по слу-
чаю Дня работников обра-
зования, В.А. Гольцов удо-
стоен столь высокого звания
в Украине, с чем мы его и
поздравляем!

Коллектив 
кафедры физики 
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С почетным званием, профессор! Чтоб была, 
душа Вы наша,
с каждым годом
только краше!

22 августа заведующая лаборато-
рией кафедры «Химическая технология
топлива» Валентина Прокофьевна Еро-
феева отметила свой юбилей. Мы ис-
кренне поздравляем ее с этой замеча-
тельной датой и желаем всего самого
наилучшего!

Вы на свет явились летом
Есть большая сила в этом -
Летом все вокруг цветет, 
Возникает сладкий мед,
Много солнца и травы -
Это все впитали Вы.
Вас завкафедрой заметил,
Все достоинства отметил
И отдал он в вашу власть
Сердце, руку и хозчасть.
Много лет на факультете
Вы – одна из первых леди.
Трудитесь Вы очень много:
На нелегкой той дороге
Обстановка – боевая,
Сна и устали не зная, 
На посту Вам нужно быть
Ничего не позабыть.
Подготовить все работы,
С лаборантами – заботы,
Методички, расписанье,
Полученье и списанье,
В нагрузке нужно все учесть-
Всех забот не перечесть.
Профсоюз вы наш ведете
И награды достаете,
Даты важные, кристины – 
Все  в «кафе у Валентины».
Здесь и душу отведешь,
И чаю крепкого попьешь.
Вы уют нам создаете,
Все со вкусом подберете.
Значит, лето не пропели,
Значит, многое успели,
Коль под каждым здесь листком
Нам готов и стол и дом.
И пускай летят года,
Вы все так же молода.
Пожелаем Вам сегодня
Счастья, доброго здоровья,
Чтоб была, душа Вы наша,
С каждым годом только краше!

Коллектив кафедры ХТТ, 
профсоюзное бюро факультета 

экологии и химической технологии 
(автор стихов – заведующая 
кафедрой ХТТ Л.Ф. Бутузова)

(Виступ на конференції)
Шановні делегати! Я хочу звернути увагу

на наступні, на перший погляд, незначні, але
дуже важливі для співробітників моменти.

Зусилля профспілки, її первинних орга-
нізаційних ланок повинні бути спрямовані
в першу чергу на забезпечення гідних, без-
печних і здорових умов праці, які мають
створювати можливість для повного прояву
здібностей, навичок, майстерності праців-
ника. Наша профгрупа, а саме обчислю-
вальний центр факультету комп’ютерних
наук і технологій, складається з працівни-
ків, які майже всі отримують заробітну
платню за найнижчими тарифними розря-
дами. Гроші, які ми отримуємо, вимушують
нас рахувати кожну копійчину. 11-й нав-
чальний корпус, де ми працюємо, не об-
ладнаний буфетом. На другому поверсі є
«барна стойка», інакше не назвеш. Їжа там
нездорова і набагато дорожча, ніж та, яка
пропонується в наших університетських бу-
фетах. Наші працівники, педагоги, студенти
вимушені замість нормальної гарячої їжі
споживати сумнівні продукти «фастфуду».
Університетська їдальня знаходиться, на
перший погляд, поруч, але це 10-15 хвилин
на дорогу не дуже молодим працівникам,
час на обов’язкову чергу, а якщо погана

погода, то і йти на вулицю не захочеться.
Тому ми б дуже просили звернути на це
увагу, тим більш, що 11-й навчальний кор-
пус розташований в колишньому гуртожит-
ку і всі умови для організації буфету там є.

Тепер про стан цього корпусу. З часом
його сходинки почали загрожувати здо-
ров’ю практично всіх, а більше всього не
дуже молодих працівників. Вони вищерб-
лені, а освітлення і людський потік на пере-
рвах не дають змогу уважно придивлятися,
де ти ідеш. Не всі наші комп’ютерні класи
під час ремонту «отримали» нові вікна, дах
над сходами тече і вже соромно перед сту-
дентами і їх батьками.

Нам потрібно координувати діяльність
первинних профспілкових організацій для
відстоювання соціально-економічних прав
працівників кожного трудового колективу.
Тому я думаю, що нам спільно з працівни-
ками тих структурних підрозділів, які розта-
шовані в 11-му навчальному корпусі, а са-
ме з горними геологами і з кафедрами іно-
земних мов, треба звернутися до адмініст-
рації зі спільною заявою. Якщо нас по-
чують, то людська вдячність буде дуже хо-
рошим стимулом для гідної роботи.

В.КОрОБОВСьКА,  
начальник відділу ОЦ ФКНТ

Треба відсТоюваТи свої Права
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Старшому викладачеві ка-
федри „Гірнича електротехніка і
автоматика ім. Р.М. Лейбова”
Сауліну Василю Костянтино-
вичу 10 жовтня 2011 р. випов-
нилося 70 років. Трудовий  ко-
лектив кафедри та профспілко-
вий комітет працівників нашого
університету  щиро вітають Ва-
силя Костянтиновича з ювілеєм.

В.К. Саулін працює в ДонНТУ
з 1970 р. на посадах інженера
НДС, молодшого наукового
співробітника, асистента, а зго-
дом – старшого викладача на-
шої кафедри. Він приймав ак-
тивну участь у виконанні госпо-
дарчих та державних науково-
дослідних робіт, має досвід ство-
рення і впровадження у вироб-
ництво експериментальних
зразків нових засобів автомати-
зації технологічних установок
вугільної промисловості.

Визначним результатом його
роботи в університеті є створен-
ня, модернізація і технічне су-
проводження комплексу пра-
цездатних лабораторних стендів
із вивчення апаратури автома-
тизації технологічних процесів
гірничих підприємств у лабора-
торії шахтної автоматики кафед-
ри. Це дозволяє на протязі ба-
гатьох років підтримувати висо-
кий рівень викладання найваж-
ливішого курсу - „Автоматизація
технологічних процесів гірничої
промисловості”. 

Василь Костянтинович заре-
комендував себе як досвічений

фахівець, автор методичних
розробок, талановитий лектор,
керівник дипломного проекту-
вання.  Свої знання і багатий
досвід В.К. Саулін майстерно
передає студентам  і молодій ге-
нерації викладачів кафедри. Він
користується заслуженою пова-
гою серед співробітників і сту-
дентів.  

Протягом роботи у ДонНТУ
Василь Костянтинович активно
займався громадською діяльні-
стю – багато років поспіль він
працював членом профспілко-
вого комітету університету, був
відповідальним за культурно-
масову роботу.

Щиро поздоровляємо Василя
Костянтиновича з ювілеєм і ба-
жаємо йому міцного здоров'я,
активного довголіття, щастя і по-
дальших творчих досягнень!

Колектив кафедри ГЕА
Профспілкове бюро ФКІТА

Александр Павлович Бе-
шевли работает на кафедре
физического воспитания и
спорта нашего университета с
1980 г. Он занимался одним из
сложных технических видов
спорта – современным пяти-
борьем. Участвуя в соревнова-
ниях самого различного ранга
– от ведомственных до все-
союзных - всегда входил в лиди-
рующую группу. 

А.П. Бешевли относится к
той категории тренеров-препо-
давателей, которые профессио-
нально подходят к делу. Он отли-
чается вдумчивостью, настойчи-
востью, коммуникабельностью.
По распоряжению заведующего
кафедрой Александр Павлович
работал в плавательном бассей-
не, в настоящее время - в тре-
нажерном зале. Летом был ин-
структором по плаванию в  «Се-
ребряном горне», а в 1987-
1991 гг. – его директором. В
этот период улучшилась матери-
альная база лагеря, был подо-
бран коллектив, который при-
кладывал максимум усилий для
улучшения отдыха детей. Под ру-
ководством Александра Павло-
вича вожатые и воспитатели
разрабатывали всевозможные
спортивно- и культурно-массо-
вые мероприятия.

А.П. Бешевли успешно со-
вмещает основную работу с об-
щественной: он руководит сек-
цией спортивно-массовой ра-
боты в профкоме работников
ДонНТУ. Благодаря его усилиям
существенно улучшилось про-
ведение спартакиад препода-
вателей и сотрудников нашего
вуза, расширился круг видов
спорта, по которым проводятся
соревнования среди них.

Как руководитель секции
профкома Александр Павлович
был ответственным за прием
команды ветеранов профес-

сорско-преподавательского со-
става МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
и это мероприятие удалось на
«отлично». Позже в составе ко-
манды ветеранов нашего вуза
он принял участие в  юбилей-
ных мероприятиях, посвящен-
ных 180-летию этого вуза в 
г. Москве. В рамках этой встре-
чи был подписан договор о со-
трудничестве между профсоюз-
ными организациями ДонНТУ 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Организация спартакиад
«Здоровье», различных сорев-
нований и турниров, работа
спортивных секций для препо-
давателей и сотрудников, а так-
же не всегда заметная, но нуж-
ная работа руководителя сек-
ции профсоюзного комитета –
это далеко не полный перечень
общественных обязанностей
А.П. Бешевли.

Не так давно Александр
Павлович отметил «отличный»
юбилей. Желаем ему и дальше
держать марку в том деле, кото-
рое так нужно коллективу уни-
верситета, - деле оздоровления,
сплочения представителей раз-
личных кафедр, подразделений
ДонНТУ на базе занятий физи-
ческой культурой и спортом.

А. МУрАВьЕВ, председатель
профбюро кафедры 

физвоспитания и спорта 
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так держать!

Будьте ви, як Завжди, молодІї
Більше ніж тридцять років

працюють на кафедрі української
та російської мов чудові профе-
сіонали, прекрасні викладачі Во-
лодимир Миколайович Алту-
хові Людмила Василівна Греча-
ниченко. Їх знань і освіти вдо-
сталь вистачає, щоб проводити
заняття з будь-якою аудиторією: з
українськими бакалаврами, зі
студентами підготовчого або анг-
лійського технічного факультету
для іноземних студентів, з росій-
ськими громадянами, що почи-
нають вивчати українську мову, з
викладачами, які підвищують свій
професійний рівень. Обидва вик-
ладачі є майстерними педагога-
ми і авторами багатьох наукових
статей і навчальних посібників.

Це люди широкої ерудиції,
щирі, чуйні, справедливі, велико-
душні.

Працювати нам з вами приємно.
Підкупає колег ваша чемність,
Почуттів нерозтрачених ноша
І бажання зробити хороше,

Чарівливість, сердечність, щирість,
Доброта і емоцій бурливість.
Будьте ви, як завжди, молодії,
Нехай збудуться ваші надії!

Колеги

Юбиляры октября
4 октября -     Митьев А.П., доцент
5 октября -     Иваненко Р.И., сторож
6 октября -     Киторага Л.А., 
                                уборщица
                                 Павлова Л.К.,
                                 ст. лаборант
8 октября -     Петренко Ю.А., 
                                профессор
9 октября -     Громенко Л.А., 
                                уборщица
                                 Коряко Е.Г., инспектор
                                 Коновалов Ю.В.,
                                 профессор
10 октября -   Колпакова Д.А.,
                                дворник
                                 Саулин В.К., 
                                ст. преподаватель
12 октября -   Гулевская Л.И.,
                                архивариус
13 октября -   Сокирко В.Н., доцент
                                 Леонов О.Л., доцент
                                 Сердюк Н.В., 
                                 зав. лабораторией
15 октября -   Белая Н.С., 
                                ст. преподаватель
16 октября -   Бешевли А.П.,
                                 ст. преподаватель

20 октября -   Парамонов В.М., 
                                кровельщик 
                                 Лисенко В.А.,
                                 ассистент
                                 Петроченко В.В.,
                                 специалист 
21 октября -   Кожевникова Г.В., 
                                сторож
22 октября -   Желудев А.В., доцент
24 октября -   Гречаниченко Л.В.,
                                ст. преподаватель
                                 Вобликова В.П., 
                                 лаборант
26 октября -   Андрийко Т.В., 
                                специалист 
27 октября -   Карачевцева Е.И., 
                                сторож
                                 Кононова В.Я., 
                                уборщица
                                 Мартякова Е.В., 
                                 зав. кафедрой, профессор
28 октября -   Карабчевский В.В.,
                                доцент
                                 Панченко А.С., доцент
30 октября -   Стонога А.Ф., сторож
31 октября -   Дерявка Н.С.,
                                 уборщица

Здоров’я , щаСтя 
І творчого довголІття!

Поздравляем и желаем всего самого наилучшего!



У жовтні 2011 року відбулося
два засідання профспілкового
комітету працівників університе-
ту. На першому засіданні, яке
відбулося 5 жовтня, були розгля-
нуті та обговорені наступні пла-
нові питання:

1. Про забезпечення здоро-
вих і безпечних умов праці на
робочих місцях працівників
центру інформаційних комп’ю-
терних технологій.

2. Про виконання постано-
ви конференції первинної
профспілкової організації від
10 жовтня 2007 року «Про ро-
боту з молодими працівника-
ми в університеті».

Перше питання докладно
освітив голова профбюро ЦІКТ
Кутерін Г.О. Він повідомив, що
відділення ЦІКТ розташовані в 1,
2 і 4 навчальних корпусах, де
працюють 58 співробітників уні-
верситету, і практично у всіх під-
розділах умови праці не відпові-
дають вимогам деяких пунктів
Санітарних правил та норм.

Відповідно таким нормам,
площа одного робочого місця,
обладнаного ПЕОМ, повинна бу-
ти не менш 6 м2, об’єм – не менш
20 м3; не допускається робота  з
ПЕОМ протягом більше 6 годин
за зміну, а також безперервна
робота за комп'ютером понад 
2-х годин; для викладачів трива-
лість роботи в комп'ютерних кла-
сах не повинна перевищувати 4
години на день. Це не відповідає
дійсності, але є фактори, які по-
ліпшують становище. Практично
на всіх робочих місцях встанов-
лені рідинно-кристалічні моніто-
ри, які практично не мають нега-
тивних наслідків в порівнянні з
моніторами на електронно-про-
меневих трубках.

Було звернуто увагу на той
фактор, що у багатьох місцях 
4-го корпусу до цих пір викори-
стовується електрична провод-
ка, що не має окремого зазем-
люючого дроту. Підключення
комп'ютерів до такої мережі мо-
же привести до виходу устатку-
вання зі строю, а також до мож-
ливого удару електричним стру-
мом при дотику до металевих
частин корпусу. В інших випад-
ках зауважень немає, а допові-
дач підкреслив, що АГЧ та керів-
ництво багато зробили для за-
безпечення відповідних умов
праці.

Друге питання порядку ден-
ного освітила Полонічко Ю.В.,
керівник секції з питань роботи з
молодими працівниками. Вона
нагадала, що робота з цією кате-

горією співробітників була поча-
та в 2007 р. Було проведено ан-
кетування та виявлено пробле-
ми, погляди молоді на розвиток
університету в сучасних умовах,
проведено конференцію з їх про-
блем, яка  прийняла постанови
про роботу з молодими співро-
бітниками університету. Відпо-
відно до неї в профкомі і була
створена комісія по роботі з мо-
лодими співробітниками.

Комісія розробила концепцію
молодіжної політики, яка ґрунту-
ється на тому, що успішний роз-
виток університету в сучасних
умовах неможливий без актив-
ної участі молоді в усіх сферах
його діяльності, результатив-
ність якої визначається тим, на-
скільки молодь: 

- знає і приймає цілі і завдан-
ня розвитку університету, пов'я-
зує з ним свої життєві перспекти-
ви; 

- володіє необхідними інте-
лектуальними, моральними і фі-
зичними якостями; 

- має необхідні можливості
для участі в науковому, гро-
мадському і культурному житті
університету. 

Як результат виконання По-
ложення, в університеті була
створена Рада молодих вчених,
яка займається консолідацією
молодих працівників науки на-
шого ВНЗ, допомагає реалізува-
ти наукові проекти, стимулює ак-
тивну участь молодих співробіт-
ників у наукових розробках, все-
українських конкурсах, міжна-
родних грантах. 

Полонічко Ю.В. відмітила,
що у цьому році склалася не-
проста ситуація з розподілом
ставок, торкнулося це і молодих
викладачів. Тим не менш, за да-
ними останнього анкетування
молодих співробітників, лише 4 %
опитаних залишилися незадово-
леними розподілом навантажен-
ня. 

Однією з головних проблем
була названа низька оплата пра-
ці, що є вагомою причиною по-
вільного омолодження профе-
сорсько-викладацького складу.
Молодим співробітникам дово-
диться підробляти в місцях, ча-
сто не пов'язаних з освітою і нау-
кою, у зв'язку з чим і не рухаєть-
ся наукова діяльність. Усклад-
нює питання і відсутність настав-
ників у початківців. Хоча і це теж
можна зрозуміти - наставництво
вимагає часу і зусиль, безкош-
товно виконувати цю роботу на-
вряд чи хтось погодиться, а
оплачувати немає фінансової

можливості. 
Згідно з останнім анкетуван-

ням, 30 % молодих працівників
основною проблемою, що зава-
жає науково-професійній кар'єрі,
вважають погані житлові умови;
50 % опитаних стурбовані про-
блемами відсутності необхідної
науково-технічної бази, трудно-
щами в оформленні відряджень
і необхідністю додаткового заро-
бітку. Було відзначено, що пер-
ше місце серед пропозицій щодо
покращення умов праці займає
бажання мати сучасну матері-
ально-технічну базу для прове-
дення занять та наукових до-
сліджень.

Виконуючи пункти постанови
конференції про активне залу-
чення молоді до участі у гро-
мадському житті університету та
інформування молодих співро-
бітників через газету «Профспіл-
кове життя», секція профкому
організовувала різні заходи для
молодих співробітників  (свято 
1 квітня, поїздка на екскурсію), бу-
ли надруковані статті у нашій га-
зеті. Активно ведеться робота
спільно з Радою молодих уче-
них. У ближчий час  планується
відвідування театру.

В цілому, як підкреслила до-
повідач, робота з молодими
співробітниками ведеться регу-
лярно; незважаючи на малу ак-
тивність молодого покоління,
все ж потрібно вести з ними ак-
тивну роботу; проблеми є, але
деякі можна вирішувати, а над,
здавалося б, «нерозв'язними»
потрібно працювати. 

По цьому питанню профспіл-
ковим комітетом ухвалені такі рі-
шення:

-  акцентувати увагу голів
профбюро структурних підрозді-
лів на постійну роботу з молоди-
ми працівниками;

- звернутися до адміністрації
університету з пропозиціями що-
до створення інституту настав-
ників для молодих працівників та
оптимізації співвідношення між

навантаженням молодих праців-
ників і оплатою їх праці.

19 жовтня у науково-техніч-
ній бібліотеці університету від-
булося виїзне розширене засі-
дання профспілкового комітету. 

Про роботу профспілково-
го бюро бібліотеки звітувала
голова профбюро Хорсун О.В. У
своїй доповіді вона розповіла
про роботу профбюро у різних
напрямках, поділилася своїми
думками щодо участі членів
профспілки підрозділу у культур-
но-масовій, оздоровчій роботі,
роботі з дітьми, пенсіонерами.
Хорсун О.В. з подякою відміти-
ла, що кожен рік на Всеукраїнсь-
кий день бібліотек профком уні-
верситету дає можливість спів-
робітникам підрозділу відвідати
спектакль Донецького драматич-
ного театру. В цьому році 7 жовт-
ня 36 співробітників бібліотеки
скористались цією можливістю. 

Директор бібліотеки Петро-
ва Г.О. відповіла на низку питань
щодо охорони праці і техніки
безпеки, а також, характеризую-
чи роботу профбюро, сказала,
що колектив співробітників біб-
ліотеки жіночий, проблем бага-
то, але разом з профбюро нама-
гаються поступово їх вирішува-
ти. У прийнятій постанові робота
профбюро бібліотеки була ви-
знана задовільною.

У «Різному» була заслухана
інформація про проведення мі-
тингу, присвяченому Дню бо-
ротьби за гідну працю (Винни-
ченко М.Г.); про проведення
профспілкової конференції, що
відбулася 12 жовтня 2011 р.
(Полковниченко Д.В.); про під-
сумки конкурсу дитячого малюн-
ку, новорічні свята для дітей пра-
цівників університету (Голуб
В.С.). На засіданні обговорюва-
лися також інші питання поточ-
ної профспілкової роботи.

І. МнускІна,  
голова профбюро ФЕХТ

¹ 8’20114 ñòîð. ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття

Администрация ДонНТУ, профсоюзный комитет работников,
электротехнический факультет, коллектив кафедры «Электриче-
ские системы» с глубоким прискорбием сообщают о трагической
гибели 14 октября 2011 года на 63-м
году жизни профессора, доктора тех-
нический наук, заведующего кафедрой
«Электрические системы», бывшего чле-
на профсоюзного комитета

Заболотного
Ивана Петровича 

Всю свою 40-летнюю трудовую дея-
тельность он посвятил нашему универ-
ситету. Светлая память об Иване
Петровиче навсегда сохранится в
наших сердцах. Выражаем искреннее
соболезнование родным и близким по-
койного.

Профком інформує



Ежегодно 8 октября в
Украине отмечается День
юриста.

В нашем университете вот
уже 15 лет действует такое
структурное подразделение,
как юридический отдел. Его
зарождение  началось с Тать-
яны Головатой. Она стояла у
истоков  формирования от-
дела. Всегда приветливая,
доброжелательная хохотушка
с недавних пор работает в
отделе кадров. В юридиче-
ском отделе Татьяна была
первой юридической помо-
щью в бухгалтерии – найти
ответ на вопрос, сделать за-
прос, составить дополни-
тельное соглашение к дого-
вору и многие другие зада-
ния она выполняла всегда с
радостью, на высоком про-
фессиональном уровне. Все
заместители деканов фа-
культетов знают Татьяну по
ее кропотливой работе со
студентами льготных катего-
рий. Вместе с поздравле-
ниями с профессиональным
праздником желаем ей до-
стижения успехов на новом
очень сложном и ответствен-
ном посту заместителя на-
чальника отдела кадров.

Возглавляет юридический
отдел рассудительная, сдер-
жанная Елена Алексеева. Ни
один приказ, распоряжение,
положение о структурном
подразделении или договор
не выходит в университете
без ее подписи – все доку-
менты строго проверяются
на соответствие закону. Ну а
если  так уж случилось, что
за защитой своих прав кто-то
обратился в государствен-
ные органы, то Елена пред-
ставляет интересы универ-

ситета во всех инстанциях.
Заместителем начальника

отдела трудится Жанна Гон-
чарова. Так сложилось, что
она предоставляет консуль-
тации сотрудникам и студен-
там университета по всем
юридическим вопросам, рас-
сматривает жалобы  и дает
письменные ответы на  обра-
щения граждан и государст-
венных органов. Оформить
документы на прогульщи-
ков, а потом убедить проф-
союзный комитет дать согла-
сие на их увольнение – это
тоже она. 

Нельзя не сказать и об
Александре Билибине – юри-
сте, который занимается во-
просами аренды. Вот кому
поистине повезло! Один па-
рень в женском отделе, по-
тому у него самая ответст-
венная задача - кроме вы-
полнения основной работы
помогать  в бытовом плане.  

В юридическом отделе ра-
ботают две совсем новые со-
трудницы – Алла Асланян и
Анна Ляхова. За короткое
время они показали себя

усердными, старательными,
желающими трудиться на
благо университета. 

Поздравляем наших юри-
стов с профессиональным
праздником, желаем им
творческих успехов, вдохно-
вения. Эта профессия тре-
бует много знаний и умений.
Пусть удача сопутствует
нашим юристам в этой не-
легкой и почетной миссии.  

Когда дела запутаны, 
бумажный давит груз, 

К юристам нашим грамотным
всегда я обращусь.

Пускай законы слаженно 
работают у вас,

И мигом утверждаются 
и акты, и приказ.

Пускай начальство славное
надбавкой одарит,

Работу вашу сложную 
и хвалит, и ценит.

Пусть дом наполнен радостью
и добротой всегда,

Желания исполнятся, 
здоровья на года!

К. Садлова, 
начальник отдела кадров
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На протяжении всего года мои детишки
рисовали картинки, посвященные разным
временам года, праздникам, знаменатель-
ным событиям и т.д. Это занятие очень инте-
ресно и для них, и для нас, родителей, пото-
му, помогая детям, мы и сами учимся рисо-
вать. Но вдвойне приятно, что ни одна дет-
ская работа на конкурсе не осталась без вни-
мания. Замечу, что побывав на празднике, я
была несколько удивлена. Ведь, как оказа-
лось, принимали участие в конкурсе дети раз-
ных возрастных категорий: от 2 до 15 лет. А
это значит, что организаторам праздника нуж-
но было спланировать программу подведе-
ния итогов таким образом, чтобы интересно
было всем. На мой взгляд, задумка удалась:
прекрасное оформление зала, интересная
программа, веселый ведущий Скоморох, и,
конечно же, подарки, которые не оставили де-

тей равнодушными, в том числе и моих. Они
охотно участвовали во всех конкурсах и сцен-
ках, при этом даже смогли приобрести на-
стоящие краски на сказочном аукционе.

Спасибо организаторам праздника за по-
даренные нам и нашим детям радость и хо-
рошее настроение!

с. УрванОва, оператор ЭвМ 
кафедры природоохранной деятельности

ПРАЗДНИК НА ВСЕ СТО!

О НАШИХ ЮРИСТАХ ВЫСОКОЕ СЛОВО

Золотая
осень

Снова осень к нам пришла 
Краски, кисточки взяла.
Дождик краски ей разводит,
Тучи с ветром хороводят.

Дождик маленький играет, 
Пузыри в воде пускает. 
Распугал он птиц под крыши
И котов загнал под ниши.

Как персидские ковры,
Листья под ноги легли.
Ветер листьями играет, 
Тормошит их и ласкает.

Листья клена золотые,
Гроздья ягод налитые,
И кусты стоят багряны,
В такт качают ветки пьяно.

Ветер тучи разогнал,
Дождик спрятался, устал.
Заиграли краски на листве -
Буйство цвета, как во сне.

Хризантем роскошный бал
Запестрел  то тут, то там.
С ними розы гордые 

лишь спорят,
Астры скромные -  им вторят.

Стал короче светлый день
И длиннее - ночи тень.
Посмотрите вы вокруг -
Окунетесь в сказку вдруг.

Ярка и красочна осенняя пора -
Из солнца мягкого 

вся соткана она.
И душу радует  и осветляет,
И смыслом жизни наполняет.

Людмила МЕРЕНКОВА 
Октябрь 2011 

слева направо: а. Ляхова, а. асланян, Т. Головатая, 

е. алексеева, а. Билибин, Ж. Гончарова



Выходной - это такой день,
когда человек может посвя-
тить себя своему любимому
занятию или сделать для себя
что-то приятное, что нередко
откладывается на потом. Вы-
ходные оставляют в душе
приятное чувство, люди отды-
хают и набираются сил, чтобы
справляться с каждодневным
водоворотом жизни.

Такими днями для сотруд-
ников нашего университета,
вложивших частичку своего
труда в субботники, которые
проходят каждую весну в дет-
ской здравнице «Серебряный

горн», стали 8-9 октября.
Этот отдых организовал для
нас профком в благодар-
ность за ударную работу вес-
ной. За его хорошую органи-
зацию хотелось бы поблаго-
дарить Панасенко А.И. и Та-
расенко Г.И., а также сказать
отдельное спасибо радушной
хозяйке этого замечательного
лагеря В.С. Голуб. Выходные
прошли в сплошном позити-
ве. Каждый нашёл себе заня-
тие по душе. Кто-то любовал-
ся достопримечательностями
города, кто-то отводил душу
на рыбалке или на сборе гри-
бов, кто-то ухаживал за клум-
бой, посаженной своими ру-
ками,  а кто-то наслаждался
осенним лесом. А вечером
мы слушали замечательную
музыку, собравшую вместе
всех отдыхающих, которые с
хорошим настроением завер-
шали свои выходные.

Еще раз большое спасибо
всем организаторам таких чу-
десных выходных дней, кото-
рые уже стали доброй тради-
цией.

е.аФанасьева, 
ст. лаборант ФЭХТ
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«ПРОФСПIЛКОВЕ ЖиттяЖиття»

Вот и наступила долго-
жданная  грибная пора. Как-то
так получилось, что в наших
организмах почувствовалась
нехватка грибов, поэтому чле-
ны профсоюзной организации
работников факультета КНТ
решили отправиться в места
их обитания. Выбрали мы
славный городок Святогорск.
Жаль только,  что захотели
поехать лишь 18 человек. На-
ша лень не знает предела -
уговорить большинство лю-
дей в выходной день ото-
рваться от дивана оказалось
очень сложно, и это несмотря
на то, что половину стоимости
проезда нам оплатил проф-
союзный комитет.

Поездка в Святогорск за-
помнится любому человеку.
Этому городу более 530 лет и
он знаменит тем, что здесь
находится один из трех круп-
нейших православных муж-
ских монастырей Украины -
Свято-Успенская лавра. Она
расположена высоко на горе,
а сами кельи монахов вы-
долблены прямо в меловой
скале. Сюда ежедневно едут
паломники со всего мира, вот

и семь наших сотрудников
решили составить им компа-
нию, а остальные поехали на
«грибную охоту».

Места в Святогорье ис-
ключительно грибные, при-
чем грибы растут очень раз-
ные. 

Дорога и туда и назад бы-
ла лёгкая, погода отличная,
поэтому у всех возник только
один вопрос: когда  и куда по-
едем ещё? Очень хочется ве-
рить, что в следующий раз
желающих отдохнуть будет го-
раздо больше.

И. ДЫннИк, 
председатель 

профбюро ФкнТ

П О Е З Д К И  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я

на охоту За гриБами в атмоСфере 
Сплошного поЗитива

волшеБСтво «Соляной Симфонии»
Какой прекрасный неизведанный родной

Донбасс! С каждым днём можно открывать
новые и новые грани его красоты. С изумле-
нием прикасаешься к тайнам природы и от-
крываешь для себя непознанное. 

В середине октября преподавательский
состав Донецкого лицея «Коллеж» имел воз-
можность окунуться в волшебный мир приро-
ды – соляные шахты Артёмовского края. Опу-
стившись на глубину 300 м под землю, по-
падаешь в царство Снежной королевы и вла-
дения Доброго Шубина. Но слова экскурсово-
да возвращают нас в реальность. Оказывает-
ся, мы находимся на дне древнейшего моря
Пермского периода, а вокруг мерцает, пере-
ливается алмазным блеском соль, которую
до этого момента мы воспринимали как эле-
ментарный атрибут кухни, место которого на

столе в солонке. А на самом деле соль яв-
ляется не только химическим соединением,
важной составляющей пищевой промышлен-
ности, консервантом, но и символом госте-
приимства, достатка, оберегом дома. Соль
обладает способностью очищать энергетиче-
ское поле человека: впитывает негативные
эмоции, дает заряд бодрости. 

Учитывая такие целебные качества соли,
медики открыли в шахтах спелеосанаторий
«Соляная симфония» для лечения заболева-
ний органов дыхания. И нашей группе уда-
лось пройти однодневный сеанс лечения. В
подземной камере высотой с девятиэтажный
дом мы под звуки симфонической музыки
сделали дыхательную гимнастику, наслади-
лись ароматным чаем и даже, прикоснувшись
к соляным стенам, по традиции загадали же-
лание ещё не раз собраться вместе,  чтобы
чудесно провести время, пообщаться с кол-
легами в нерабочей обстановке.

Прощаясь с удивительным подземным
миром, мы возвращались домой добрыми,
умиротворёнными, а «соляная симфония»
ещё  долго звучала в наших сердцах. И даже
холодный осенний дождь, дорожные пробки
города не испортили впечатление от этой по-
ездки.

Т. МОрОЗ, преподаватель лицея 

Зашуршала осень под ногами,
И туманы утро замели,
И опять засохшими коврами
Мы с тобой, как в юности, брели.

Тот же звук, чуть слышный, листопада,
И палитра яркая вокруг,
И, конечно, осени мы рады,
Но совсем иначе, милый друг.

В юности мы знали, что закружит
После осени веселый снег,
Заметет, засыплет и завьюжит,
Каблучками заскрипит в ответ.

Принесет морозное дыханье,
Суматоху новогодних дней,
И свершит безумные желанья,
Только загадать ты их успей…

Мы, как прежде, рады видеть осень,
Слава Богу, встретили ее,
И теперь красавицу мы просим:
Приходи к нам хоть разок еще.

Пошурши под нашими ногами,
Размалюй листочки красотой,
Подари нам радость и надежду,
Чтоб дойти и встретиться с тобой.

Раиса Котельва

Поздняяосень


