ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ КОМІТЕТУ ЗООППОНУ З ПИТАНЬ
ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ЗІ ЗМІ

Досвід роботи
З організації профспілкового навчання та
інформаційного супроводу статутної діяльності,
співпраці з засобами масової інформації в
Мелітопольських міській та районній організаціях
Профспілки працівників освіти і науки України

жовтень 2012р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ДОСВІДУ
Мелітопольська міська організація профспілки
працівників освіти і науки
Кількість первинних профспілкових організацій - 58
Кількість членів профспілки - 3837
На обліку непрацюючих пенсіонерів - 382
Жінок - 3195
Молоді до 35 років - 1008
Адреса : 72313, м. Мелітополь, вул. Осипенко, 96
Голова: Маненко Тетяна Віталіївна
Контактний телефон : 6 - 53 - 05

Мелітопольська районна організація профспілки
працівників освіти і науки
Кількість первинних профспілкових організацій - 52
Кількість членів профспілки - 1854
На обліку непрацюючих пенсіонерів - 175
Жінок - 1379
Молоді до 35 років - 284
Адреса : 72319, м. Мелітополь, вул. Крупської, 5
Голова: Тєтеріна Марія Петрівна
Контактний телефон : 43-12-49

Тема досвіду: Організація профспілкового навчання та
інформаційного супроводу статутної діяльності,
співпраці з засобами масової інформації.
Авторство досвіду:
- Маненко Тетяна Віталіївна, голова Мелітопольської
міської організації Профспілки працівників освіти і
науки України; первинні організації закладів освіти
м. Мелітополя;
- Тєтеріна Марія Петрівна, голова районної
організації Профспілки працівників освіти і науки
України; первинні організації закладів освіти
Мелітопольського району, що входять до складу РО
Профспілки
Рекомендовано до вивчення та узагальнення:
постанова №24/1 президії комітету ЗООППОНУ від

Інформаційна карта досвіду

Маненко Тетяна Віталіївна, голова
Мелітопольської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки
України.
10 листопада 1958р.н.
Народилась в м. Мелітополі Запорізької області.
Освіта - вища: Бердянський ДПІ І989р.;
Викладач дошкільної педагогіки та психології,
методист по дошкільному вихованню.
Загальний стаж роботи, стаж роботи в галузі освіти - 36 років,
Стаж профспілкової роботи - 8 років.
Обрана головою Мелітопольської МО Профспілки в 2004 році.
Нагороди:
- грамота МОН України (2002р).
- почесні дипломи ФПУ (2011,
2012р.р.), ЦК ППОНУ (2011р.),
Запорізької облпрофради (2008р.)

Інформаційна карта досвіду

Тєтєріна Марія Петрівна, голова
Мелітопольської районної організації
Профспілки працівників освіти і науки
України.
27 червня 1946р.н.
Народилась в с.Терпіння Мелітопольського району Запорізької
області.
Освіта - вища: Мелітопольський ДПІ, 1973р.; вчитель біології і
хімії.
Загальний стаж роботи, - 45 років, в галузі освіти -31 рік,
в профспілкових органах - 14 років.
Обрана головою Мелітопольської РО Профспілки в 1995 році.
Нагороди:
-

галузеві : грамоти Мелітопольського РВО

(1993р.), Мелітопольської РДА (2003р.),
Запорізького облУОН (1995,2005р.р.), МОН
України (2005р.); знак «Відмінник освіти
України» (1996р.)
-

профспілкові: почесні грамоти ФПУ

(2000,201 Ір.р.), ЦК ППОНУ (2001,2009,
201 Ір.р.), Запорізької облпрофради (2011р.),
ЗООППОНУ (2000р.); «Заслужений працівник
Профспілки працівників освіти і науки
України» (Срібна відзнака, 2009р.)

АНОТАЦІЯ
на досвід роботи Мелітопольської міської
та районної організацій Профспілки працівників
освіти і науки України з питань організації
профспілкового навчання та інформаційного супроводу
статутної діяльності
На виконання річного плану роботи комітету ЗООППОНУ на
2012рік, та з метою вивчення стану роботи Мелітопольських
районної та міської організацій Профспілки з організації
профспілкового навчання та інформаційного супроводу статутної
діяльності, співпраці зі ЗМІ 27-28 квітня п.р. заступником голови
ЗООППОНУ Юдіним Ю.І. було вивчено стан роботи з цих напрямків
діяльності.
Результати
розглянуті на засіданні президії комітету
ЗООППОНУ 31 травня 2012року.
Президія дала високу оцінку діяльності Мелітопольських
районної та міської організацій Профспілки, голови МОП Маненко
Т.В., голови РОП Тєтєріної М.П., профактиву обох організацій. На
засіданні прийнято рішення про вивчення та узагальнення цього
профспілкового досвіду як кращого.
Досвід цієї роботи, особливо з питань інформаційного
супроводу статутної діяльності, формувався з метою підвищення
профспілкової грамотності активу і членів Профспілки, їх
компетентності, проінформованості про дії ФПУ, ЦК, обласної
організації Профспілки, міської та районної організацій в умовах
небажання засобів масової інформації висвітлювати профспілкове
життя. Ці обставини і спонукали організації активізувати
навчально- інформаційний напрямок роботи із широким залученням
нових технологій.
Досвід має колективний характер. Масовість –це одна із
головних його сильних сторін.
Формування зазначеного досвіду розпочалось з колективного
рішення про підвищення рівня інформованості профактиву, членів
Профспілки та випуску друкованих інформаційних вісників
організацій. Обговорення цих питань, планування подальших дій,
формування системи профспілкового навчання та інформаційного
супроводу неодноразово проходило на засіданнях рад обох організацій
та в ППО.
Цей досвід є передовим, позитивним, перспективним,
новаторським.

Відображені в досвіді напрямки діяльності, форми роботи
гармонійно співпадають з тенденціями та програмами суспільного
та регіонального розвитку, соціальним запитом членів Профспілки,
їх інтересами.
Оптимальність фізичних, моральних, матеріальних затрат для
досягнення стабільного позитивного результату, заданого рівня
результатів в мінливих соціально-економічних та політичних умовах,
обумовлюється їх раціональним розподілом між міською районною,
первинними організаціями Профспілки, закладами освіти, активним
залученням соціальних партнерів.
Актуальність
досвіду
полягає
в
його
потрібності,
зацікавленості в ньому членів Профспілки, громади, органів місцевого
врядування, соціальних партнерів. Це і є основним фактором його
перспективності, подальшого удосконалення та розвитку.
Узагальнений досвід достатньо перевірений часом,
зарекомендований позитивними високими результатами, має
широкий потенціал для наслідування, творчого використання,
масового втілення в практиці діяльності обласних, районних,
міських, первинних профспілкових організацій. Його зміст відповідає
вимогам та сучасним досягненням профспілкового руху, статутним
та програмним положенням галузевої Профспілки, соціальноекономічному розвитку галузі та освітнього простору регіону.
- За класифікацією цей досвід є комплексним, т.я. безпосередньо, або
опосередковано охоплює всі основні напрямки статутної
профспілкової діяльності.
Він поєднує в собі ознаки репродуктивності, пошуковості,
новаторства, що визначає його високу результативність за ознакою
ефективності. За терміном дії –довгостроковий.
В описі досвіду роботи розкрито причини його виникнення,
зміст, форми і методи роботи, їх ефективність. Наведені
статистичні матеріали, що підтверджують результативність
цієї роботи. В описі досвід районної і міської організацій тісно
переплітається з досвідом первинок, закладів освіти.
Додатки,
що
складаються
з
документів
виборних
профспілкових органів, фото-відеоматеріалів, матеріалів співпраці зі
ЗМІ вигідно доповнюють основний зміст.
Досвід роботи Мелітопольських міської та районної організацій
Профспілки з питань організації профспілкового навчання та
інформаційного супроводу статутної діяльності є оригінальним в

рамках обласної організації Профспілки, перспективним,
заслуговує на уважне вивчення, творче осмислення, раціональне
наслідування.
Заступник голови ЗООППОНУ
Юдін Ю.І.
м.Запоріжжя
вересень 2012р.

ОПИС
досвіду роботи Мелітопольських міської
та районної організацій Профспілки працівників
освіти і науки України з питань організації
профспілкового навчання та інформаційного супроводу
статутної діяльності
Президія дала високу оцінку діяльності Мелітопольських
районної та міської організацій Профспілки, голови МОП Маненко
Т.В., голови РОП Тєтєріної М.П., профактиву обох організацій. На
засіданні прийнято рішення про вивчення та узагальнення цього
профспілкового досвіду як кращого.
Досвід цієї роботи, особливо з питань інформаційного
супроводу статутної діяльності, формувався з метою підвищення
профспілкової грамотності активу і членів Профспілки, їх
компетентності, проінформованості про дії ФПУ, ЦК, обласної
організації Профспілки, міської та районної організацій в умовах
небажання засобів масової інформації висвітлювати профспілкове
життя. Ці обставини і спонукали організації активізувати
навчально- інформаційний напрямок роботи із широким залученням
нових технологій.
Досвід має колективний характер. Масовість –це одна із
головних його сильних сторін.
Формування зазначеного досвіду розпочалось з колективного
рішення про підвищення рівня інформованості профактиву, членів
Профспілки та випуску друкованих інформаційних вісників
організацій. Обговорення цих питань, планування подальших дій,
формування системи профспілкового навчання та інформаційного
супроводу неодноразово проходило на засіданнях рад обох організацій
та в ППО.
Відображені в досвіді напрямки діяльності, форми роботи
гармонійно співпадають з тенденціями та програмами суспільного
та регіонального розвитку, соціальним запитом членів Профспілки,
їх інтересами.
В описі досвіду роботи розкрито причини його виникнення,
зміст, форми і методи роботи, їх ефективність. Наведені
статистичні матеріали, що підтверджують результативність цієї
роботи. Досвід районної і міської організацій тісно переплітається з
досвідом первинок, закладів освіти.
Додатки, що складаються з документів виборних
профспілкових органів, фото-відеоматеріалів, матеріалів співпраці зі
ЗМІ вигідно доповнюють основний зміст.

В ході вивчення досвіду у Мелітопольському районі пройшли
зустрічі з головою Мелітопольської РДА Горбанем Валерієм
Івановичем, його заступником Башою Олександром Миколайовичем.
Разом з головами районної та міської організацій Профспілки
питання вивчалось в ППО:
Мелітопольський район:
- ДНЗ «Теремок» с.Костянтинівка (гол.ППО - Радаєва М.Й.)
- ДНЗ «Теремок»с.Вознесенка, (гол.ППО - Ярочкіна М.В.),
- Гімназія «Орієнтир» с.Вознесенка (гол. ППО - Ярочкіна І.М.)
м.Мелітополь:
- ЗОШ №7 І-ІІІст. (гол.ППО –Клюс Л.М.),
- гімназія №19 (гол.ППО – Плаксіна Г.В.),
- ДНЗ№41 (гол.ППО- Путра О.П.).
Ради та голови РО,МО Профспілки, голови ППО закладів та
установ
освіти
забезпечені
необхідними
інструктивними,
методичними матеріалами із зазначених напрямків статутної
діяльності.
Головами обох організацій серед ППО розповсюджено
методичні матеріали обкому Профспілки. Мелітопольською РО
Профспілки надруковано та розповсюджено в ППО методичку
обкому Профспілки «Навчання членів Профспілки та профспілкового
активу» (2011р.), обома організаціями - методичні матеріали
Чернігівського центру профспілкової освіти «Інформаційна робота
та співпраця зі ЗМІ», що є свідченням активного практичного
втілення в профспілкову діяльність набутого на обласних виїзних
семінарах досвіду.
Обидві організації мають комп’ютери, електронні адреси,
підключені до мережі «Інтернет», мають довідники електронних
адрес закладів освіти. Ці довідники розповсюджені на всі ППО.
В районі та м.Мелітополі органами управління освітою
створено єдині інформаційні мережі, які є засобом обопільного
обміну інформацією. Цим ресурсом користуються і профспілкові
організації, що прискорює доступ до інформації.
На засіданні ради Мелітопольської МО Профспілки від
19.04.2011р. (пр.№4) прийнято рішення про створення сторінок ППО
на сайтах навчальних закладів. Такі сторінки вже створено в ППО
ВЗШ№1 та ДНЗ№41. Розробляються в ЗОШ№23,24 та ДНЗ№8,49.
В організаційній роботі Мелітопольської МО Профспілки
широко застосовуються мультимедійні технології.

Розроблено ряд мультимедійних презентацій МОП («Мотивація
членства в Профспілці», «Інформаційне забезпечення спілчан»,
«Соціально-економічний, правовий захист спілчан», « Оздоровлення
членів Профспілки»), готується «Культурно-та спортивно-масова
робота». ППО розроблено презентації з питань «Про роботу ППО
за звітний період» (ЗОШ№4,23), «Оздоровлення спілчан» (ЦЕНТУМ).
Питання профспілкового навчання, інформаційного супроводу
статутної діяльності відображені в Положеннях про РО, МО
Профспілки, ППО закладів освіти, планах роботи, протоколах
засідань Рад, президій обох організацій, засідань ПК ППО.
В обох організаціях та всіх ППО мають місце інформаційні
профспілкові куточки. В Мелітопольській МО Профспілки в 2007році
було проведено їх огляд-конкурс. Огляди роботи куточків також
проводяться під час роботи комісій по вивченню стану підготовки
закладів освіти до нового навчального року та при відвідуванні ППО.
Окрім цього в районній і міській організаціях своїми силами
готуються та видаються профспілкові інформаційні вісники:
- Мелітопольська РОП – «Світ Профспілки» , з січня 2008року.
Вийшов 21 номер;об’єм -5-6 аркушів А-4;
- Мелітопольська МОП –«Освітяночка», з 2008 року. Вийшов 21
номер; об’єм -1аркуш А-4.
Логічно та циклічно завершеною є робота по впровадженню
профспілкового інформаційного вісника в Мелітопольській РО
Профспілки:
- обговорення питання на президії Ради РОП;
- вивчення пропозицій щодо оформлення, назви, рубрик;
- проведення інформаційної наради з питань видання вісника,
системи формування матеріалів, вимог до них. На нараді
роздано методичні рекомендації щодо вимог до матеріалів, які
надаються до профспілкового інформаційного вісника;
- складення
графіка
випуску
вісника
із
зазначенням
відповідальних.
Газета випускається 1 раз на 2 місяці освітніми округами, де
призначено відповідального за випуск. ППО надають матеріали в
електронному вигляді. Канцтовари надаються районною
організацією Профспілки.
В обох газетах подаються офіційні матеріали ФПУ, ЦК,
обкому, РО, МО Профспілки, листи-звернення, відповіді на них;
інформація про профспілкові заходи і події різного рівня; юридичні

консультації. В газеті Мелітопольської РОП, окрім цього,
розміщується інформація про діяльність кращих ППО,
профактивістів, результати профспілкових заходів і конкурсів,
нариси про села та заклади освіти, ветеранів, літературну
творчість працівників шкіл та ДНЗ, корисні поради, привітання.
В Мелітопольській МО Профспілки є приклади випуску
інформаційних вісників і в ППО. Голова ППО ЗОШ №24, голова
комісії з інформаційного забезпечення МОП в 2011р. організувала
випуск інформаційного «Профспілкового вісника» ППО. Вже
вийшло 6 номерів. В ЗОШ №22 налагоджена співпраця комісії ПК
ППО з шкільним вісником «До вершин», де друкується
профспілкова інформація.
Щорічно обома організаціями проводиться підписка на
профспілкову пресу:щотижневик «Профспілкові вісті» та
«Бібліотечку голови ПК».
В Мелітопольській МО Профспілки цікавою формою
інформаційно-представницької роботи є створення портфоліо
ППО. Також на всі ППО розповсюджуються фотоколажі з різних
напрямків статутної діяльності, які широко використовуються в
профспілкових куточках і є наочним мотиваційним засобом.
При радах районної та міської організацій Профспілки створені
і функціонують постійні комісії з питань інформаційної
діяльності.
В організаціях розроблено і затверджено Положення про
комісії, плани їх роботи, мають місце протоколи засідань. В ППО
обох організацій у залежності від кількості членів Профспілки
організовано
роботу
різних
форм
інформаційної
діяльності:постійні комісії ПК, прес-центри, кореспондентські
пункти. Їх робота обумовлюється положеннями,
планується. При організації цієї роботи використовуються
примірні положення ФПУ, методичні матеріали ЦК та обкому
Профспілки.
Інформування профактиву, надання йому методичної допомоги
проходить через засідання Рад, президій, проведення нарад,
семінарів. В обох організаціях ведеться підготовка та
розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів для ППО
та профгруп (методичок).

В Мелітопольських РО, МО Профспілки відпрацьовано систему
профспілкового навчання. Вона базується на інструктивнометодичних засадах, розроблених ФПУ, з використанням
матеріалів минулорічного семінару голів РО, МО Профспілки у
Львівській області.
Навчання профактиву сплановано в РО, МО Профспілки, ППО
закладів освіти. Стан профспілкового навчання розглядається на
засіданнях Рад, президій, ПК ППО, про що свідчать відповідні
протоколи.
В Мелітопольській МО Профспілки практикується проведення
виїзних семінарів. Так в 2010р. він проводився в м.Севастополі, в
2011р.- в м.Харкові.
Протягом п’яти років (виборного періоду) планується
різноманітна тематика семінарів. Мають місце матеріали різних
форм навчання профактиву.
Матеріали семінарів Мелітопольської МО Профспілки
надаються у вигляді брошур та на дисках («Робочий зошит голови
ППО», «Колективні договори», «Особливості Державного
бюджету 2012року»).
В кошторисах РО, МО Профспілки на навчання профактиву
щорічно виділяється, в середньому, до 5 відсотків профспілкового
бюджету.
Обома організаціями широко задіюються можливості виїзних
навчань профспілкових курсів Запорізької облпрофради.
В практику діяльності Мелітопольської РОП впроваджено
ефективну форму навчально –інформаційної роботи –день
районної організації Профспілки в ППО. Він проводився 1 раз на
півріччя по навчальним округам із залученням начальника відділу
освіти, його працівників, юриста.
В Мелітопольській РО та МО Профспілки широко
використовується форма листування з органами державної влади
і місцевого самоврядування.
В різні інстанції в 2010р. РОП надіслано 8 листів, в 2011р.-7, в
2012р -3;
МОП в 2010р. -3 листи, в 2011р.-5, в 2012р.-2.
Голови обох організацій є членами колегій органів управління
освітою, приймають участь в їх роботі. Це сприяє
проінформованості в питаннях оплати праці, педагогічного

навантаження, стану охорони праці, з інших соціальноекономічних питань. Щорічно, в серпні, вони приймають участь у
роботі комісій по перевірці стану підготовки закладів освіти до
нового навчального року, виступають на підсумкових розширених
серпневих колегіях, де присутні представники органів місцевої
влади. Це є реальним важелем впливу на вирішення багатьох
соціально-економічних питань.
Свою діяльність Мелітопольська районна та міська організації
Профспілки, їх первинні організації висвітлюють в засобах масової
інформації. .Особливо активно і системно в цьому напрямку
працюють районна організація і її первинки. В 2012році районною
організацією на сайт ЦК ППОНУ надіслано і розміщено в рубриці
«Новини з регіонів» 3 інформації: про соціально-економічний
захист,огляд художньої самодіяльності, зональний та районний
етапи спартакіади.
Висновок: Досвід роботи Мелітопольських міської та районної
організацій Профспілки з питань організації профспілкового
навчання та інформаційного супроводу статутної діяльності є
оригінальним в рамках обласної організації Профспілки,
перспективним, заслуговує на уважне вивчення, творче
осмислення, раціональне наслідування.
Заступник голови ЗООППОНУ
Юдін Ю.І., постійна комісія
комітету ЗООППОНУ з
питань інформації та зв’язків
зі ЗМІ

м.Запоріжжя
вересень 2012р.

