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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про підсумки навчання профспілкових кадрів та активу в Запорізькій обласній 
організації Профспілки працівників освіти і науки України в 2015/2016 н.р. 

 
 Навчання профспілкових кадрів та активу в Запорізькій обласній 
організації галузевої Профспілки та її структурних територіальних підрозділах 
проводилось у відповідності до рішень VIІ з’ їзду ФПУ, VII І з’ їзду  галузевої 
Профспілки, пленумів ЦК та обкому Профспілки, нормативно-інструктивних 
вимог. 
          Пріоритетними були питання соціально-економічного захисту членів 
Профспілки, ефективного соціального діалогу, колективно-договірного 
регулювання трудових та інших відносин між соціальними партнерами, 
внутріспілкової статутної діяльності, інформаційно-методичного забезпечення, 
охорони праці. 
          Велика увага профспілковому навчанню приділяється обкомом та 
президією обласної організації Профспілки. Підсумки навчання щорічно 
підводяться на червневому засіданні президії. 
 Життєво необхідним для подальшого розвитку та оновлення профспілок є 
створення сучасної системи формування та розвитку кадрового потенціалу. 
Вона має передбачати організацію та підвищення кваліфікації профспілкових 
лідерів усіх рівнів та розвиток системи цільової підготовки саме в професійних 
навчальних закладах. Про це говориться в резолюції національної конференції в 
рамках реалізації дансько-українського проекту між ФПУ і 3F “Посилення 
внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та 
демократизації в Україні”. Від Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України участь у проекті за поданням президії 
обласного комітету та рішенням президії Запорізької обласної ради профспілок 
приймає Марія Черняєва – аспірант ЗНУ, член ПК об’єднаної ППО ЗНУ, 
президії комітету ЗОО ППОНУ, Запорізької обласної ради профспілок. Вона 
приймає активну участь у семінарах та тренінгах молодіжної групи проекту. 
Сьогодні вона вже є практикуючим профспілковим тренером і провела 
навчання для студентського профактиву ЗНУ, серію тренінгів для студентських 
профбюро факультетів ЗНТУ, тренінг в Енергодарській МО Профспілки. В 
подальших планах нові зустрічі і тренінги. 
 Основний семінар для голів районних, міських організацій Профспілки в 
цьому навчальному році пройшов у жовтні спільно з Вінницькою ОО ППОНУ. 
Навчаючись і подорожуючи Вінницьким краєм, профспілкові лідери 
познайомились з його санаторно-лікувальною базою, досвідом оздоровлення 
спілчан вінницькими колегами. На семінарі розглянуто питання інформаційної 
політики, трудових відносин, фінансово-господарської діяльності. Цей матеріал 



підкріплено тематичними методичками, які в електронному вигляді 
розташовані на сайті ЗОО ППОНУ. 
 Представники студентських профспілкових організацій та студентських 
секторів ПК ППО щорічно приймають участь в семінарах АПОСу (Асоціації 
правозахисних організаторів студентів). В цьому навчальному році вони взяли 
участь у двох таких семінарах: 
- жовтень 2015 р., м. Харків – Всеукраїнська школа профспілкового лідера 
“Студентський профспілковий рух в умовах зміни освітнього простору: 
виклики сьогодення”, 
- травень 2016 р., м. Київ – навчально-дискусійна студентська профспілкова 
платформа “Студентські профспілки України: інертна структура чи унікальне 
об’єднання?”. Участь у цих заходах взяли 15 студентських профлідерів ВНЗ 
області. 
 Виїзний семінар для бухгалтерів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ в жовтні 
2015 року проведено спільно з Одеською ОО ППОНУ. Також 17 бухгалтерів 
взяли участь у семінарі “Податкові зміни в 2016 році”, який проводився в 
Запорізькій облпрофраді 5 лютого 2016 року. 
 В травні 2016 року головний бухгалтер ЗОО ППОНУ Піскун О.Я. взяла 
участь в тематичному семінарі ЦК Профспілки на базі Чернівецької ОО 
ППОНУ. 
 Наймасовішою формою навчання на обласному рівні залишаються виїзні 
семінари курсів Запорізької облпрофради. Ними охоплюється до 80% 
профспілкового активу галузі, але з боку РО, МО Профспілки до них є ряд 
нарікань. 
 За сприяння профкурсів в останні роки обласна організація активізувала 
навчання профактиву з питань охорони праці. В 2015/2016 н.р. таке навчання на 
замовлення РО, МО Профспілки пройшли 96 профспілкових представників 
(голови РО, МО, ППО закладів освіти, голови комісій з ОП, громадські 
інспектори). 
 В січні і лютому 2016 року пройшли семінари-презентації в рамках 
трудової (профспілкової) школи, які провели голова наглядової ради 
Українського інституту соціального партнерства Ю.О. Буздуган та директор 
цього інституту О.М. Скоморощенко. В них взяли участь 80 представників РО, 
МО Профспілки, ППО ВНЗ. За ініціативи ПК ППО працівників і студентів 
ЗНТУ такий семінар проведено для їхнього профактиву 12 лютого 2016 року за 
участю 100 осіб. 
 В листопаді 2015 року голова Шевченківської РОП м. Запоріжжя Куниця 
Н.І. приймала участь у Всеукраїнських профспілкових зборах голів ППО, які 
проводила ФПУ. 
 В червні 2016 року участь у семінарах ЦК Профспілки приймуть: 
- Гринь Н.І. – семінар голів обласних організацій Профспілки в м. Одесі; 
- Шиманиця Т.О. – медійна платформа в м. Києві. 
 З метою підвищення професійних якостей профспілкового активу 
проведено такі заходи: 



- юридичні семінари-консультації для керівників закладів освіти і профактиву 
Василівського, Гуляйпільського, Запорізького районів; 
- надання цільової інформаційно-методичної допомоги з питань статутної 
діяльності Запорізькій, Михайлівській, Новомиколаївській РО Профспілки, 
Орджонікідзевській РО Профспілки м. Запоріжжя, ППО студентів ЗДІА, ППО 
працівників ЗЕТК; 
- випуск інформаційно-методичного збірника обкому (4 номери); 
- розробка і розміщення на сайті ЗОО ППОНУ довідників для голів ППО, голів 
профбюро, профгрупоргів ВНЗ; 
- розміщення на сайті інформаційно-методичних матеріалів у розділах 
“Організаційна робота”, “Правовий захист”, “Соціальний захист”, “Питання-
відповіді”. 
 Якість, змістовність, повнота, оперативність інформування, надання 
методичної допомоги значно виросли у зв’язку із запуском у роботу у вересні 
2014 року власного сайту ЗОО ППОНУ. 
 Тепер, що досить актуально в процесі організації і проведення 
профспілкового навчання, в електронному вигляді є доступними методичний 
дайджест “Навчання членів Профспілки та профспілкового активу”, 
рекомендації “Профспілковий досвід і система його узагальнення” та інші. 
 Питання профспілкового навчання висвітлені в 9 статтях на сайті ЗОО 
ППОНУ. 
 В територіальних осередках обласної організації та ППО ВНЗ протягом 
2015/2016 н.р. проведено 97 навчальних заходів, в яких взяли участь 3143 
учасника. 
 З профспілкового бюджету обласної організації на навчання працівників 
та активу виділено 5% коштів; в районних, міських організаціях, ППО ВНЗ від 
3 до 7%. 
 В цьому навчальному році значно активізувалась інформаційна 
діяльність, навчання профактиву в ППО, РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 
області. Це зумовлено такими факторами як системна роботи сайту ЗОО 
ППОНУ, інших власних сайтів та блогів РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 
(Мелітопольська РОП, Мелітопольська МОП, Якимівська РОП, ППО ЗНУ, 
МДПУ, студентів ЗНТУ). 
 Навчання з охорони праці за нормативами ФПУ (160, 80, 40 годин) є 
неприйнятним для голів РО, МО Профспілки, ППО закладів освіти та ВНЗ, але 
голови профорганізацій проходять дводенне навчання на базі обласних 
профспілкових курсів з отриманням посвідчення. Таке навчання в цьому 
навчальному році пройшли 80 осіб, що вдвічі більше, ніж в минулому 
навчальному році. Головний спеціаліст ЗОО ППОНУ Баламут І.В. пройшов 
навчання за 40-годинною програмою в КП “Запорізький обласний центр 
охорони праці” Запорізької обласної ради. 
 Головним завданням усіх ланок обласної організації Профспілки на 
новий 2015-2016 н.р. є навчання та індивідуальна робота з новообраними 
головами первинок, профгрупоргами та профорганізаторами. На звітно-
виборних зборах в ППО, конференціях в РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ 



обрано заступників голів, які разом з резервом профспілкових кадрів та активу 
потребують навчання та стажування. 
 Кращими організаторами профспілкового навчання в 2015/2016 н.р. були: 
- Василівська РОП (голова Бабаченко О.Г.), 
- Запорізька РОП (голова Мишакіна Л.М.), 
- Куйбишевська РОП (голова Антонова З.Ф.), 
- Мелітопольська РОП (голова Тєтєріна М.П.), 
- Пологівська РОП (голова Мовчан З.А.), 
- Енергодарська МОП (голова Чорний М.Д.), 
- Шевченківська РОП м. Запоріжжя (голова Куниця Н.І.), 
- ППО ЗНУ (голова Павловський Б.С.), 
- ППО МДПУ (голова Дюжикова Т.М.), 
- ППО студентів ЗНТУ (голова Іванченко А.В.) 
 
 
 

                                                      
                                                                  Заступник голови ЗОО ППОНУ 

                               Ю.І. Юдін 


