
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 2017/2018 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, VIIІ 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, діяльності профспілкових організацій в умовах децентралізації. 
          Велика увага профспілковому навчанню приділяється обкомом та 
президією обласної організації Профспілки. Підсумки навчання щорічно 
підводяться на засіданні президії в червні. 
 В 2017-2018 н.р. в обласній та її територіальних організаціях проведено 
151 семінар за тематикою статутних напрямків діяльності. В них взяли участь 
3876 профспілкових активістів. 
 Обкомом Профспілки проведено: 
- 3 спільні семінари з іншими обласними організаціями галузевої Профспілки 
(Закарпатською, Рівненською, Сумською). В них приймали участь голови 
районних, міських організацій Профспілки, ППО ВНЗ; 
- семінар у формі засідання “Трудової школи” (31.01-01.02.2018) за темою 
“Створення позитивного іміджу Профспілки в суспільній свідомості” (Буздуган 
Ю.О., Скоморощенко О.М.); 
- спільний семінар голів і бухгалтерів районних, міських організацій 
Профспілки, ППО ВНЗ з питань фінансової діяльності та звітності (14.03.2018); 
- семінар для профактиву закладів освіти ОТГ (27.03.2018). В ньому приймали 
участь голови районних організацій Профспілки, ППО, заклади яких працюють 
в умовах децентралізації. 
 Представники обласної організації Профспілки приймають участь у 
міжнародних проектах: 
- Обмін досвідом діяльності щодо захисту трудових та соціально-економічних 
прав трудящих: Україна-Франція. 9-14.10.2017, м. Париж. Учасниця: Гринь Н.І. 
– голова Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 
України. 
- Міжнародний молодіжний профспілковий освітянський форум “Темп-2017”, 
Білорусія. Учасниця: Зінченко М.М. – заступник голови ППО студентів 
Запорізького національного технічного університету. 

В семінарах Центрального комітету Профспілки працівників освіти і 
науки України приймали участь: 
- Гринь Н.І. – голова обласної організації на базі Одеської ООППОНУ; 
- Юдін Ю.І. – заступник голови; на базі Львівської ОО ППОНУ; 



- Піскун О.Я. – головний бухгалтер обласної організації на базі Закарпатської 
ОО ППОНУ; 
- Петрашина Л.Г. – юрисконсульт обласної організації на базі Харківської 
ООППОНУ; 
- Дюжикова Т.М. – голова ППО МДПУ, Власов А.О. – голова ППО працівників 
ЗДІА в м. Києві. 
 4 представники студентського профактиву приймали участь у семінарі в 
м.Києві 21-23.02.2018. 
 Головний бухгалтер обласної організації Піскун О.Я. брала участь у 
нараді ЦК ППОНУ з питань ведення бухгалтерського обліку 14.02.2018 в м. 
Києві. 
 Однією з наймасовіших форм навчання на обласному рівні залишаються 
виїзні семінари курсів Запорізької облпрофради. Ними охоплюється до 80% 
профспілкового активу галузі. 
 За сприяння профкурсів в останні роки обласна організація активізувала 
навчання профактиву з питань охорони праці. В 2017/2018 н.р. таке навчання на 
замовлення РО, МО Профспілки пройшли 115 профспілкових представників 
(голови РО, МО, ППО закладів освіти, ППО ВНЗ, голови комісій з ОП, 
громадські інспектори). 
 Головний бухгалтер Піскун О.Я. та 12 бухгалтерів РОП, ППО ВНЗ 
приймали участь у семінарі обласної ради профспілок з питань змін у 
податковому законодавстві України 02.02.2018. 
 Значна кількість інформаційно-методичних заходів у районних 
організаціях Профспілки була проведена у зв’язку з проведенням 
адміністративної реформи та діяльності ППО в умовах створення і 
функціонування ОТГ. 
 З метою підвищення професійних якостей профспілкового активу 
проведено такі заходи: 
- юридичні семінари-консультації для керівників закладів освіти і профактиву 
Запорізького, Вознесенівського районів м. Запоріжжя; 
- надання цільової інформаційно-методичної допомоги з питань статутної 
діяльності Бердянській, Мелітопольській, Михайлівській, Оріхівській, 
Більмацькій РО Профспілки, Вознесенівській РО Профспілки м. Запоріжжя, 
Бердянській МО Профспілки, ППО студентів ЗДІА; 
- випуск інформаційно-методичного збірника обкому (3 номери); 
- 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 системною роботою 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 15 статтях на сайті ЗОО 
ППОНУ.  
 В територіальних осередках обласної організації та ППО ВНЗ протягом 
2017/2018 н.р. проведено 147 навчальних заходів, в яких взяли участь 3783 
учасника. 
 З профспілкового бюджету обласної організації на навчання працівників 
та активу виділено 4,5% коштів; в районних, міських організаціях, ППО ВНЗ 
від 0,5 до 5%. 
 Головним завданням усіх ланок обласної організації Профспілки на 
новий 2018-2019 н.р. є навчання та індивідуальна робота з новообраними 
головами первинок, профгрупоргами та профорганізаторами, які працюють в 
умовах ОТГ. 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 2017/2018 н.р. були: 
- Василівська РОП (голова Бабаченко О.Г.), 
- Гуляйпільська РОП (голова Клименко А.І.), 
- Запорізька РОП (голова Мишакіна Л.М.), 
- Мелітопольська РОП (голова Захарова К.М.), 
- Пологівська РОП (голова Мовчан З.А.), 
- Приазовська РОП (голова Болжеларська Н.В.), 
- Бердянська МОП (голова  Моненко Н.В.), 
- Енергодарська МОП (голова Чорний М.Д.), 
- Шевченківська РОП м. Запоріжжя (голова Куниця Н.І.), 
- ППО МДПУ (голова Дюжикова Т.М.), 
- ППО студентів ЗНТУ (голова Іванченко А.В.) 
 
 
 
Заступник голови 
обласної організації 
Профспілки 
Юдін Ю.І. 
                                                      

 


