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130-річчязаснування Національного
університету харчових технологійу

Трудовий колектив Націо
нального університету хар
чових технологій святкує
130-ту річницю від дня
заснування свого навчально
го закладу. В ювілейний рік
працівники університету зга
дують про становлення та роз
виток своєї установи, суворі
роки випробувань під час
війни та повоєнної відбудови,
стрімкий розвиток у 70-80-ті
роки, структурну реорганіза
цію в умовах розбудови неза
лежної української держави,
досягнення па викладацькій
ниві, у науково-дослідній та
виховній роботі. Проте вони
усвідомлюють, що будь-які
успіхи та звершення у їхній
професійній діяльності завжди
були пов’язані з діяльністю
первинної
профспілкової
організації університету як
найбільш масової організації,
що об’єднує працівників усіх
структурних підрозділів, неза
лежно від їх професійного і
соціального статусу або іншої
приналежності.
Профспілкова робота трудо
вого колективу завжди була
спрямована на потреби та
занити працівників - виклада
чів, співробітників, допоміж
ного викладацького складу,
робітників. В усі роки від часу
заснування
університету
профспілка через турботу про
людину дбала про її гідний
професійний статус, а відтак, і
про місце та роль нашого
навчального закладу в системі
вищої професійної освіти краї
ни як одного із провідних
вишів харчової та переробної
промисловості. Робота проф
спілкової організації - багато
гранна і тісно переплітається з
виробничою діяльністю уні
верситету, хоч і спрямована,
значною мірою, на соціальний
захист його працівників.
Головним
інструментом
захисту прав кожного члена
профспілки університету є
колективний договір. Тому
все, що стосується договорів і
угод, правового захисту і мате
ріальної підтримки, заробітної
платні та робочих місць, оздо
ровлення і відпочинку, спорту
та культурно-просвітницької
роботи, навчання тощо - це
аспекти діяльності профспіл
кової організації.
Традиційно головами про
фкому обираються авторитет
ні, шановані люди, досвідчені

працівники
університету.
Підпис голови профкому на
всіх важливих документах
завжди стояв і стоїть поряд з
підписом ректора. У різні роки
профспілковий комітет очо
лювали М.М.
Христенко,
М.Г. Бойченко, І.М. Панасенко,
М .В.
П оляков,
С.М. Константинов, МЛ. Гор
лач, П.В. Гірявець, В.І. Ру
денко, М .В.
Артеменко,
І.Ф . Малежик, А.А. Бонда
ренко, О .Ф .
Буляндра,
В.М. Таран. З 2005 року
профком НУХТ очолює про
фесор О.Г. Мазуренко.
За своїм статутом профспіл
кова організація університету
завжди вирішувала задачі,
пов’язані із захистом інтересів
працівників, їх соціальним
забезпеченням, розробкою
системи заохочень, а також з
визначенням першочергових

завдань розвитку матеріальнотехнічної бази НУХТ, охорони
праці та пожежної безпеки,
забезпеченням працівників
спецодягом, засобами першої
медичної допомоги на робочих
місцях, харчуванням, поліп
шення житлово-побутових
умов тощо.
Профспілкова організація
університету завжди спрямо
вувала творчу енергію та зна
ння своїх членів на трудові
звершення. Так було і в дово
єнний період, коли відбувало
ся становлення й розвиток
матеріально-технічної бази,
створювалася інфраструктура
закладу, і на початку війни,
коли профком мобілізував
викладачів і студентів на захо
ди, пов’язані з організацією
оборони Києва та евакуацією
КТІХП до Воронежа, а згодом
- в Алтайський край, і після
визволення столиці України
від фашистських окупантів,
коли здійснювалась допомога
у відбудові зруйнованих при
міщень та налагодженні
навчального процесу. У пово
єнний період робота профко

за виконанням відповідної
угоди між адміністрацією та
трудовим колективом універ
ситету, стежить за умовами та
правилами охорони праці в
структурних підрозділах, бере
участь у розробленні докумен
тації внутрішнього користу
вання - колективного догово
ру, угоди з охорони праці, пла
нів організаційних заходів з
охорони праці тощо. Члени цієї
комісії разом із членами вироб
ничої комісії здійснюють
контроль над роботою їдальні
та буфетів, пункту медичної
допомоги університету, нада
ють їм організаційну допомогу.
Протягом багатьох років
питання забезпечення житлом
та надання садибно-дачних
ділянок працівникам універси
тету вирішувала комісія про
фкому з житлово-побутового
забезпечення. Працівникам
університету
за
останні
35 років було надано 180 квар
тир, 160 садових ділянок у
дачних кооперативах.
Робота спорт ивно-оздо
ровчої комісії профкому зосе
реджена на підтримці ф ізич
них кондицій членів п р о ф 
спілки. Організація спільно з
адміністрацією спорткомплек
су та кафедрою фізичного
виховання університету спор
тивних змагань, відвідування
спортивних секцій, плаваль
ного басейну, а також медич
них оглядів для викладачів та
співробітників НУХТ - по
стійна турбота профкому про
здоров’я та фізичний стан пра
цівників закладу.
Робота комісії з к ул ь т у р 
заходам щодо організації допо но-масових заходів завжди
була спрямована на допомогу
моги сільськогосподарським
в організації, створенні та роз
підприємствам
Київської,
витку студентського клубу,
Чернігівської і Кіровоградсь
кої областей у збиранні вро
гуртків художньої самодіяль
жаю та формування студент
ності студентів та співробітни
ських будівельних загонів і ків,
творчих колективів.
Культурно-масова робота була
координації їх роботи.
і залишається в центрі уваги
Робота комісії з соціаль
профспілки
університету.
н и х питань спрямована на
Творчі колективи університе
організацію відпочинку та
ту виступали з концертами
оздоровлення співробітників
перед трудящими підприємств
університету та їх дітей, надан
Києва та області, в 1990 році
ня працівникам матеріальної
допомоги, вшанування ветера ансамбль народних інструмен
тів університету брав участь у
нів війни і праці. Надання
санаторно-курортних путівок
Всесвітньому фестивалі моло
до закладів оздоровлення та
ді та студентів у Сеулі. В сті
від ночі інку, у ні верс итетс ького
нах актової зали університету
оздоровчого табору «Буре звучали голоси народних
вісник» та бази відпочинку
артистів СРСР П. Гмирі,
«Жемчужина», забезпечення
А. Солов’яненка, Є. Міро
відпочинку та оздоровлення
шниченко, виступали оркестр
дітей співробітників універси народних
і нструм ентів
тету в літніх дитячих таборах,
Луганської філармонії, моло
білетами та подарунками на діжний
оркестр
Д ніпро
урочисті новорічні свята петровського гірничого інсти
постійна турбота цієї комісії
туту, ансамбль пісні і танцю
про членів профспілки.
«Ятраиь», учні та викладачі
Комісія з охорони праці
Київського музичного інсти
разом із відповідним відділом
туту ім. Р.М. Глієра. Профком
регулярно здійснює контроль
виділяв значні кошти на при
му була спрямована на відбу
дову інституту, створення
виробничої бази - дослідного
заводу, спорудження житлово
го корпусу для професорськовикладацького складу та гур
тожитку для студентів, допо
могу інвалідам війни та вдо
вам загиблих на фронті, а зго
дом - будівництво спортивнооздоровчого табору «Буре
вісник».
Важливу роль у роботі про
фкому відігравали робочі
комісії. Основою робот и
виробничої комісії є дотри
мання виконання колективно
го договору між адміністраці
єю та працівниками універси
тету. Тривалий час робота
комісії була зосереджена на
питаннях профорієнтаційної
роботи і довузівської навчаль
ної підготовки абітурієнтів до
вступу в наш заклад, а також

дбання реквізитів та сценічних
атрибутів, музичних інстру
ментів та декорацій для сцени
клубу, організовував разом з
профкомом студентів творчі
виїзди та гастролі університет
ських самодіяльних колекти
вів. Традиційно разом з пра
цівниками бібліотеки НУХТ
профком проводить читацькі
конференції, виставки літера
тури, творчі зустрічі з пись
менниками та публіцистами,
лекторії, зустрічі з ветеранами
праці та Великої Вітчизняної
війни. Члени комісії організо
вують для працівників універ
ситету екскурсії до театрів та
музеїв м. Києва, цікаві подо
рожі місцями бойової слави та
історико-культурної спадщи
ни українського народу.
У центрі уваги профкому
університету завжди була і
залишається турбота про вете
ранів війни та праці, пенсіоне
рів, жінок з дітьми. Серед
постійних заходів - надання
матеріальної допомоги, забез
печення продуктами харчу
вання. надання пільгових путі
вок в оздоровчі та лікувальні
заклади тощо. Значну увагу
профком приділяє молодим та
багатодітним сім'ям.
Робота профкому здійсню
ється у постійній співпраці з
профспілковими організація
ми факультетів, профгрупами
кафедр і структурних підроз
ділів університету, а також зі
студентсько ю первин н о ю
профспілковою організацією.
Рійні в структурі профспілко
вої організації університету
діють 16 профбюро та понад
60 профгруп. їх робота постій
но координується та спрямо
вується профкомом.
Первинна
профспілкова
організація НУХТ плідно
співпрацює з комітетом проф
спілок працівників освіти і
науки м. Києва, головою якого
є випускник нашого універси
тету. з 1992 до 2004 рр. голова
студентського
профкому
НУ ХТ О.М. Яцунь. У тісній
співпраці з міською профспіл
кою та спілчанами галузі
Києва працівники університе
ту виборювали свої професій
ні та соціальні права, єдиною
сім’єю забезпечують гідні
умови праці га життя пред
ставників освіти і науки.
Напередодні урочистостей з
нагоди 130-річчя заснування
профком Національного уні
верситету харчових техноло
гій згуртовує зусилля колек
тиву заради нових трудових
звершень і вітає усіх працівни
ків з ювілеєм.
Голова профкому Н У Х Т
О.Г. МАЗУРЕНКО,
член профкому
Є.Е. КОБИЛЯНСЬКИИ
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