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У нас є мотиваціяУ нас є мотивація
Велику родину Профспілки металургів і 

гірників України об’єднує не стільки фахова 
приналежність, скільки спільні інтереси, цілі, 
переконання. Тому нікого не дивує, що, крім 
представників численних професій ГМК, 
членами ПМГУ стають транспортники, енер-
гетики, лікарі, педагоги, студенти навчаль-
них закладів, що готують кадри для самих 
різноманітних сфер. Так, вже багато років у 
наших лавах – викладацький та студентсь
кий колективи Дніпровського технологоеко-
номічного фахового коледжу.

У навчальному закладі виховують май-
бутніх фахівців з підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності, обліку і оподаткуван-
ня, фінансів, банківської справи та страху-
вання, інженерії програмного забезпечен-
ня, готельноресторанної справи та харчо-
вих технологій. Частина його випускників, 
отримавши дипломи, працевлаштовується 
у відповідні підрозділи підприємств гірничо
металургійного комплексу, інші ж обирають 
шляхи, що не мають відношення до галузі. 
Однак зі студентських часів в усіх них закар-
бовується пам’ять про те, що Профспілка – 
це правильно, а сила людей праці – в єдності.

Про те, чим живе зараз профспілкова 
спільнота коледжу, ми розпитали голову 
студентської первинки ПМГУ Людмилу Єв-
сюкову:

– Війна принесла біди всім українцям, 
торкнулася кожної долі. Ми ледь встигли 
трохи оговтатися від карантинних обме-
жень по ковіду, що значним чином змінили 
навчальні процеси, як розпочалися активні 
воєнні дії, постійні ракетні удари. Від одного 
з «прильотів» постраждала будівля нашого 
гуртожитку, зараз в ній тривають ремонт-
ні роботи. Але не факт, що 
після їхнього завершення 
там залунають юні голоси, 
адже, щоб убезпечити сту-
дентів, заняття знов пере-
ведені в режим онлайн.

З одного боку, чудово, 
що є така можливість – пра-
цювати дистанційно. Це 
означає, що хлопці і дівчата 
зможуть завершити навчан-

ня, отримати дипломи. Однак всі ми розуміє
мо: справжня профтехосвіта – то не теорія, 
а практика. Як відпрацювати реальні навич
ки, сидячи вдома перед монітором? Звісно, 
адміністрація коледжу робить все можливе, 
щоб вирішити проблему. Зокрема, доклала 
великих зусиль та спромоглася, попри труд-
нощі, організувати виробничу практику для 
харчовиків у Болгарії (у минулі роки вони 
проходили практику під час літнього сезо-
ну в оздоровницях півдня України, тепер, зі 
зрозумілих причин, такої опції нема).

Також, на жаль, страждає профспілко-
ва робота. Восени ми встигли прийняти до 
лав ПМГУ першокурсників, провести кілька 
інформаційних зборів, обрати профоргів – 
цьогоріч їх в мене 38. Та цього замало. Якщо 
розповісти про ПМГУ, її завдання та напря-
ми діяльності ми можемо і онлайн, то куль-
турні, спортивні заходи, які дійсно згуртову-
ють колектив, таким чином не проведеш. Не 
вистачає й живого спілкування в колі проф
активу: навіть «посилена» переписка у спе-
ціально створеній профспілковій групі в Те-
леграмі його аж ніяк не заміняє.

Дуже шкода, що війна відібрала в нашої 
молоді важливу частину студентського жит-
тя. Шкода, що багато абітурієнтів, успішно 
вступивши до коледжу, потім перевелися у 
навчальні заклади в безпечніших регіонах 
чи за кордоном. Загалом шкода, що всім нам 
доводиться проходити через такі суворі ви-
пробування. Але я вірю – ми вистоїмо, адже 
в нас є мотивація: ми, педагоги, маємо вихо-
вувати нове покоління українців, яке відбу-
довуватиме нашу державу після перемоги.

Фото з архіву коледжу


