П Р О Ф А К Т И В

№1 квітень 2010
У цьому номері:

«Міс та Містер чарівність Профкому»
Соціальний розділ
Студенти ОНУ вміють працювати!
Подорожуємо разом!

11.03.2010г. відбулася
аспірантів ОНУ, на

конференція профкому студентів та
якій було обрано та затверджено

профспілковий комітет на чолі з Пєновим Вадимом Васильовичем
Склад профспілкового комітету:
Пєнов Вадим Васильович
– голова
аспірантів ОНУ ім І.І. Мечникова;

профкому

студентів

та

Голікова Елла – заступник голови, профорг хімічного ф-ту;
Мостова Катерина – заступник профорга хімічного ф-ту;
Качуренко Аліна - профорг філологічного

ф-ту;

Остапенко Сергій - заступник профоргу філологічного

ф-ту;

Палій Анна - профорг біологічного ф-ту;
Дротенко Наташа – заступник профоргу біологічного ф-ту;
Драганов Станіслав- профорг ЕПФ
Покровщук Денис - заступник профоргу ЕПФ;
Болгар Марія - профорг РГФ;
Завеля Марина – заступник профоргу РГФ;
Сорока Наталя - профорг ІСН;
Скоріна Анастасія – заступник профоргу ІСН;
Бабенко Анастасія -профорг ГГФ;
Рабенко Любов –заступник профоргу ГГФ;
Федоренко Анна -профорг фізичного ф-ту;
Лейц Валерія – заступник профоргу фізичного ф-ту;
Звягінцева Галина -профорг ІМЕМ;
Паламарчук Анастасія –заступник профоргу ІМЕМ;
Дубчак Ігор - профорг історичного ф-ту;
Колісниченко Анна –заступник профоргу історичного ф-ту;
Вакаренкова Юлія- профорг філософського ф-ту;
Долгожив Вікторія – заступник профоргу філософського ф-ту;
Ягантян Мане -профорг ІІПО;
Лєпєхіна Катерина

- заступник профоргу ІІПО;

Перелі Олександр – профорг відділення аспірантури.
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Соціальний розділ
Профком студентів та аспірантів ОНУ, звертається
студентів та аспірантів пільгових категорій, а саме:

до

всіх

сироти, інваліди, чорнобильці, напівсироти,
з багатодітних та малозабезпечених сімей, з дітьми,
студенти до 18 років!
з проханням принести відповідні документи,
належність до певної пільгової категорії:

які

свідчать

про

1.

Сироти, напівсироти – копію паспорту, ідентифікаційного
коду, свідоцтво про смерть батьків, чи позбавлення їх прав,
студентського;
2.
Чорнобильці – копію паспорту,
ідент. коду, посвідчення,
студентського;
3.
Інваліди – копію паспорту, ідент. коду, посвідчення,студ.;
4.
З багатодітних та малозабезпечених сімей копію
паспорту, ідент. коду, довідку, студентського;
5.
Студенти та аспіранти, які мають дітей – копію паспорту,
ідент. коду, копію про народження дитини, студентського;
6.
Студенти до 18 років - копію паспорту,
ідент. коду,
студентського.
Для прийняття на облік, за яким Профком студентів буде
розподіляти:

матеріальну допомогу; безкоштовні путівки в
санаторії (Карпати, Іллічівськ) та спортивнооздоровчу базу віпочинку «Чорноморка».
Студенти ОНУ вміють працювати!
24 квітня, до дня «Всеукраїнського Суботника», оголошеного
Президентом України, Профкомом та адміністрацією студмістечка,
було організовано суботник. Студенти з
усіх гуртожитків ОНУ
вийшли до роботи о 10.00. Всім учасникам було організовано
солодкий стіл та чаювання. Студенти університету – дійсно вміють
працювати!

1 травня
З нагоди «Дня солідарності трудящих» профком студентів та
аспірантів
ОНУ
(20
членів
профспілки)
спільно
з
іншими
Профкомами ВНЗ м.Одеси, прийняв участь у командно – спортивному
заході, з таких видів: футбол, волейбол, квест, «Що?, Де?,
Коли?», Мафія та інше. Який відбувся в с. Кароліно – Бугаз, на
базі відпочинку «Чайка».

15 травня
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До Дня науки та «145-річчя університету», Профкомом студентів
спільно з Профкомом співробітників ОНУ заплановано проведення
спортивних змагань між студентами та викладачами.

«Міс та Містер чарівність»
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травня

з нагоди 145-річчя університету Профком
студентів
спільно
з
адміністрацією
студмістечка
проводить
конкурс
«Міс
і
Містер
чарівність
Профкому
студентів
та
аспірантів ОНУ» у клубі «Palladium». А також відбудеться
нагородження переможців
конкурсів «Найкраща кімната» та
«Найкращий студент».
По завершенні - дискотека. Білети для
членів профспілки – безкоштовні. Їх можна отримати в профкомі за
наявності членського білета. Для оформлення членського білету
потрібно написати заяву про вступ до профспілки, маючи при собі
фотографію.

Подорожуємо разом!
В рамках програми «Пізнай свою країну» Профком студентів та
аспірантів ОНУ організовує поїздки:

З 7 по 11 травня - Крим.
Для членів профспілки -800 грн., не членам
профспіфлки – 850
грн.. В вартість входить: проїзд на двухярусному автобусі класу
«люкс», проживання в 2-х, 3-х, 4-х місних номерах, харчування
(2- сніданки, 2- вечері), екскурсія за програмою.

16 травня - Умань.
Для членів профспілки – 120 грн., не членам профспілки – 135
грн. В вартість входить: проїзд, вхід з екскурсією.

22 травня - Вілково.
Для членів профспілки - 160 грн., не членам профспілки – 170
грн. В вартість входить: проїзд, екскурсія, водна прогулянка в
дельту Дунаю – «0 км», уха в дружньому колі.

Увага всім членам профспілки!!!
В профкомі студентів можна отримати:

cтартові пакети Life,
безкоштовну консультацію Психолога та Юриста,
а також працевлаштування на літо!
Редакційна колегія: Д.Рудик, В.Долгожив, С.Драганов.
Профком студентів та аспірантів ОНУ ім І.І. Мечникова
знаходиться за адресою: Довженко 5-а, гуртожиток №5
Тел.: 37-62-32, 063-145-74-43; profkom_onu@mail.ru
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