
ІНФОРМАЦІЯ 
про реалізацію положень Програми дій ЗОО ППОНУ на 2016-2020 роки 
щодо задоволення духовних потреб, соціально-культурних прав та 
інтересів осіб, які навчаються – членів Профспілки в Бердянському, 
Мелітопольському ДПУ, Запорізькому національному технічному 

університеті 
 

 На виконання річного плану роботи обласного комітету Профспілки, з 
метою поточного контролю стану реалізації положень Програми дій ЦК та 
Запорізької обласної організації Профспілки на 2016-2020 роки із зазначених 
питань в квітні-травні 2017 року проведено вивчення питання, аналіз 
документації в ППО БДПУ, МДПУ, студентів ЗНТУ. 

 Всі ці ППО забезпечені інструктивними, нормативними документами, 
методичними матеріалами. Програма дій обласної організації Профспілки 
розміщена на офіційному сайті ЗОО ППОНУ. 

 В ППО цих ВНЗ мають місце річні плани роботи, в яких заплановано 
заходи з цього напрямку статутної діяльності. На засіданнях ПК ППО 
розглядаються питання їх проведення, затверджуються кошториси, підводяться 
підсумки. 

 У всіх 3 ППО при профспілкових комітетах створені і діють профільні 
постійні комісії. Вони мають положення, плани, матеріали роботи, засідань. 

 Питання про стан роботи з зазначеного напрямку діяльності 
розглядаються на засіданнях ПК ППО, постійних профільних комісій, про що 
свідчать протоколи, постанови, рішення цих засідань. На засіданнях ПК ППО 
розглядаються підсумки роботи профільних комісій. Мають місце інформації, 
довідки, звіти роботи постійних комісій за результатами контролю, прийняті 
рішення, рекомендації. 

 В ППО проводяться інформаційно-методичні, організаційні наради з 
питань цього напрямку діяльності, тематичні питання є предметом розгляду на 
семінарах, навчаннях студентського профактиву, обміну досвідом. 

 В профкомах мають місце плани, матеріали, сценарії заходів, ведеться 
статистика участі в них членів Профспілки. 

 Аматорські колективи Бердянського, Мелітопольського ДПУ є активними 
учасниками обласних фестивалів самодіяльних художніх колективів, отримали 
і неодноразово підтвердили звання “Народний аматорський колектив 
профспілок України”: 



БДПУ – 6: 

- Фольклорний вокально-інструментальний ансамбль “Хуртовина” (кер. 
Пащенко І.М.); 
- Оркестр народних інструментів (кер. Смаковський Ю.В.); 
- Хореографічний ансамбль “Калина” (кер. Павленко Р.І.); 
- Інструментальний ансамбль “Барвисті музики” (кер. Косенко П.Б.); 
- Ансамбль естрадного танцю “МарЛен” (кер. Мартиненко О.В.); 
- Ансамбль народної пісні “Золотий гомін” (кер. Бузова О.Д.). 
МДПУ – 2: 

- Інструментальний ансамбль “Таврійська пектораль” (кер. Антоненко О.М.); 
- Вокальний естрадно-джазовий квартет “Саунд-версія” (кер. Стотика О.В.). 

Вони є активними учасниками і переможцями обласних, регіональних, 
всеукраїнських, міжнародних конкурсів, фестивалів, культурологічних 
проектів. На жаль всі вони мають проблеми з відповідним фінансуванням і, як 
наслідок – з матеріально-технічним забезпеченням. Профспілкові комітети 
приймають участь у підтримці цих творчих колективів. 

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

В ЗНТУ діють 45 таких колективів. Ними охоплено 4033 особи, що 
складає більше третини загальної кількості студентів. Перелік їх (додається) 
дуже різноплановий і спрямований на врахування найширшого спектру 
інтересів і вподобань з урахуванням специфіки (технічного) напрямку освіти 
закладу. 

В МДПУ діють 22 колективи: 5 – вокально-музичного жанру, 9 
спортивних секцій та 8 гуртків. Ними охоплено 418 студентів, що становить 
п’яту частину загальної їх кількості. 

В БДПУ діють 19 колективів. Ними охоплено 911 студентів, що 
становить майже третину їх загальної кількості. 

Вся система освітньо-виховної та позаурочної роботи спрямована на 
особистісне, професійне становлення і розвиток осіб, які навчаються. 

Окрім зазначеного вище велику роль у цій роботі відіграють 
університетські бібліотеки, організація роботи спортивних комплексів, 



майданчиків, традиційні заходи, спартакіади, змагання, конкурси, фестивалі, 
флешмоби, екскурсії, походи тощо. 

Цей напрямок статутної діяльності певною мірою висвітлюється на 
профспілкових інтернет-ресурсах. На сайті обласної організації Профспілки за 
період з початку його роботи статей з цього приводу розміщено 11 (список 
додається): ЗНТУ – 4, БДПУ – 5, МДПУ – 2. Значна кількість статей за 
зазначеною тематикою в БДПУ розміщується в електронній газеті 
“Університетське слово” на сайті БДПУ. Матеріали за цією тематикою в ППО 
студентів ЗНТУ розміщуються на їх власному сайті (pks-zntu.org.ua) та сторінці 
прес-служби ПК ППО “ВКонтакте”. В МДПУ відповідні матеріали 
розміщуються в розділі “Новини університету”. І хоча в ППО є свій блог на 
сайті закладу, інформації там малувато. ПК ППО БДПУ слід розробити свій 
блог і розміщати інформацію для своїх членів Профспілки. 

 

Заступник голови 
ЗОО ППОНУ 

Юдін Ю.І. 
 

 


