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ПРЕЗИДІЯ 

ПОСТАНОВА 
     
 

23.05.2017                                    м. Запоріжжя             №П-17-5 

Про реалізацію положень Програми дій Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки щодо 
задоволення духовних потреб, соціально-культурних прав та інтересів 
осіб, які навчаються – членів Профспілки в БДПУ, ЗНТУ, МДПУ 

 
 На виконання положень Програми дій на 2016-2020 роки, річного 
плану роботи комітету Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України у рамках оголошеного Федерацією 
профспілок України Року первинної профспілкової організації в квітні-травні 
постійною комісією обласного комітету з питань роботи з молоддю та 
особами, які навчаються (голова Юдін Ю.І.) вивчилось питання  задоволення 
духовних потреб, соціально-культурних прав та інтересів осіб, які навчають – 
членів Профспілки в Бердянському, Мелітопольському державних 
педуніверситетах, Запорізькому національному технічному університеті. 

 В ППО цих ВНЗ ведеться планування та облік роботи з цього напрямку 
статутної діяльності. При профспілкових комітетах створені і діють 
профільні комісії. На засіданнях ПК ППО, профільних комісій розглядаються 
підсумки роботи. 

 На задоволення духовних, інтелектуальних, творчих потреб, соціально-
культурних прав та інтересів осіб, які навчаються спрямована розгалужена 
мережа різнопрофільних гуртків, секцій, товариств, команд, студій тощо. 

 В 86 таких колективах задіяно 5360 осіб, які навчаються в цих ВНЗ. 

 Для реалізації прав студентської молоді щодо духовного та 
інтелектуального розвитку, фізичного вдосконалення, творчої самореалізації 
в Запорізькому національному технічному, Бердянському і 
Мелітопольському державних педагогічних університетах на засадах 
соціального партнерства створено гнучкі, ефективні освітньо-виховні 
системи роботи з особами, які навчаються, що сприяє їх професійному, 
особистісному становленню і розвитку. 



 Заслухавши і обговоривши інформацію заступника голови обласної 
організації профспілки Юдіна Ю.І., президія  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію (додається) Юдіна Ю.І. взяти до відома. 

2. Стан діяльності ППО БДПУ, МДПУ, студентів ЗНТУ по реалізації 
положень Програми дій Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки щодо задоволення 
духовних потреб, соціально-культурних прав та інтересів осіб, які 
навчаються – членів Профспілки вважати задовільним. 

3. Відзначити: 

3.1. Широкий вибір гуртків, секцій, інших форм організації дозвілля для 
духовного та інтелектуального розвитку, фізичного вдосконалення, творчої 
самореалізації здобувачів вищої освіти в БДПУ, МДПУ, ЗНТУ; 

3.2. Високий рівень охоплення гуртковою та позаурочною діяльністю осіб, 
які навчаються в ЗНТУ; 

3.3. Сформованість, сталість, ефективність системи освітньо-виховної і 
позаурочної роботи, єдність та цілеспрямованість дій соціальних партнерів 
на формування умов для професійного , особистісного становлення і 
розвитку студентської молоді, розвитку творчої ініціативи. 

4. ПК ППО БДПУ, МДПУ, студентів ЗНТУ: 

4.1. Продовжити роботу, спрямовану на реалізацію положень Програми дій 
обласної організації Профспілки на 2016-2020 роки в частині забезпечення 
прав і задоволення соціально-культурних потреб осіб, які навчаються; 

4.2. Заслухати підсумки вивчення цього питання на засіданні ПК з 
визначенням заходів по подальшому покращенню цієї роботи; 

4.3. Активізувати роботу по висвітленню цього напрямку діяльності в 
засобах масової інформації та електронних профспілкових ресурсах. 

5. ПК об’єднаних і студентських ППО ВНЗ: 

5.1. Активніше використовувати можливості соціального партнерства щодо 
покращення фінансування та матеріально-технічного забезпечення гуртків, 
секцій, художніх колективів, позаурочної роботи у ВНЗ. 



5.2. Пропагувати серед осіб, які навчаються – членів Профспілки форми 
змістовного проведення дозвілля, здоровий спосіб життя, творчу ініціативу. 

5.3. Систематично вивчати, аналізувати, розглядати на засіданнях ПК ППО 
стан цієї роботи з метою її удосконалення і розвитку. 

                                                                         
 
Голова  
обласної організації 
Профспілки                                                                                      Н.І. Гринь                                                 


