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Порядок роботи  

12:30 – 13:00 Реєстрація учасників  

13.00-13.30    Офіційне відкриття. Виступи запрошених гостей  
Семигіна Т. В.,  докт.політ.наук,  проректор з наукової роботи, професор, Академії праці, 

соціальних відносин і туризму 

Андрєєв В.М., голова Професійної спілки працівників будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів України  

 

13:30              Доповіді учасників конференції  
 

Роль і місце профспілок у системі соціального партнерства в Україні 

Добровольська Г.О., доктор історичних наук, доцент, професор кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 

Аналіз причин міграції української молоді до Європи 

Андрєєв В. М., голова Професійної спілки працівників будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів України  

 

Історія  зародження профспілок  в Україні 

Галагуз І. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри Академії праці, соціальних 

відносин і туризму 

 

Організація профспілкової освіти у Канаді 

Ївженко Ю. В., Кислицька Н. Г., викладач  Київського коледжу будівництва, архітектури 

та дизайну 

 
Міжнародна співпраця профспілок щодо досягнення соціального прогресу та захисту 

оточуючого середовища 

Вопілов О. М., заступник голови Київської міської організації Професійної спілки 

працівників радіоелектроніки та машинобудування України 

 

Трудовий колектив та профспілки: особливості взаємодії  

Сухова Г. Л., заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач-методист, 

голова ППОС Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

 

Виникнення профспілкових організацій на залізничному транспорті України 

Літвінчук О. Д., голова профкому ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж», 

викладач-методист 

 

Захист своїх прав освітянами Греції шляхом страйків: підвищення заробітної плати, 

збереження робочих місць 

Гученко М. С., голова студентського профкому ДВНЗ «Київський коледж легкої 

промисловості» 

 

Формування культури здорового способу життя у студентів в процесі діяльності 

профспілкової організації коледжу 

Благий Р., голова методичного об’єднання голів студентських профкомів, викладач 

спецдисциплін  Рогатинського державного аграрного коледжу 

 

 

 



Історія створення та розвитку профспілкової організації працівників охорони здоров'я 

Полтавщини 

Подтикан І. В., голова профкому, практичний психолог Кременчуцького медичного 

коледжу імені В.І. Литвиненка 

  

Еволюція колективних переговорів між профспілкою та роботодавцями державного 

сектору  Канади 

Власюк І. І., голова первинної студентської профспілкової організації Вінницького 

технічного коледжу 
 

Діяльність профспілкової організації коледжу у створенні здорового середовища 

Белінська Г. П., голова профкому, викладач Коледжу ресторанного господарства НУХТ 

 

 

Культурно-масова робота профспілкової організації коледжу 

Салата І. О., голова профкому студентів КТЕП 

 

Німецькі профспілки та їх специфіка 

Погрібний В., студент Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Сила в єдності 

Волинець  А., студент  Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних 

технологій та архітектури 
 

 

Роль профспілок Австралії в розбудові держави 

Горобець  О., студент  Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних технологій 

та архітектури 
 

Профспілки США 

Кудрявцев А. А., студент  Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних 

технологій та архітектури 
 

Історія профспілкового руху США 

Богойко Л., студентка Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Відзначення Дня праці профспілками Японії  

Архіпов А., студент Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Профспілковий рух Канади: основні принципи взаємодії працівників 

Зганич Я., студент Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Чешські профспілки у післявоєнний період 

Лавренок К., студентка Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Розвиток профспілкового руху у Данії 

Савченкова Д., студентка Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

 

Як покращити якість освіти в українських вузах 

Косовець К., студентка КЕМТ 

 



Забезпечення профспілками відпочинку студенів польських університетів «по 

молодіжному»  

Безпала О. В., Марченко Т. В., студентки ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

Права студентів університетів Німеччини на фінансову та професійну діяльність 

Безпала К. В., студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

Основні етапи розвитку студентських профспілок України 

Генчев Т. О., студент ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

Покращення умов праці викладачів вищих навчальних закладів Італії 

Грубська Є.І., студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

 

Створення умов формування професійної підготовки профспілками студентів 

Великобританії 

Смаглюк А. І., студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

 

Основні події історичного розвитку Всекитайської федерації профспілок 

Сулейманова Н.О., студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

Студентські страйки у Франції: історія, наслідки  

Фурман Д. О., студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

Профспілки Чехії та їх роль у поліпшенні умов праці 

Фещенко В.В., студентка ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості» 

 

Участь профспілок у соціально-економічній боротьбі 1890-1917 р.р. на території України 

Симороз Ю. Г., студентка КІТЗ 

 

Заснування та створення перших профспілок на території України 

Подоляко М. І., студентка Академії Мистецтв 

 

Культурно-освітній розвиток фахових профспілок на території України у середині ХІХ 

століття 

Кацідан М. О., студентка Академії Мистецтв 

 

Аналіз причин створення профспілки друкарів у Львові у середині ХІХ століття 

Сергієнко М.,  студент КТЕК 

 

Процес формування та розвитку профспілок автомобільного транспорту в Україні 

Мошкатюк С., студент КТЕК 

 

Контроль профспілками охорони праці на автомобільному транспорті України 

Ярмоленко Т. М., студента КТЕК 

 

 

Створення перших профспілок металістів на теренах України 

Лук’янова О. Д., студентка КГРТ 

 



Діяльність перших профспілки робітників нафтогазової промисловості щодо підвищення 

заробітної плати та поліпшення умов праці 

Чернишов О.О., студент КГРТ 

 

Організація перших профспілок працівників харчової промисловості на теренах України: 

масовість, основні досягнення 

Свинтак В. О., студентка КРГ 

 

Протистояння перших профспілок працівників харчової промисловості з роботодавцями 

щодо умов праці 

Аврамчук О. С., студентка КРГ 

 

Контроль профспілок України охорони праці у харчовій промисловості  

Бикова Т. М., студентка КРГ 

 

Протистояння залізничників з роботодавцями щодо поліпшення умов праці, створення 

перших профспілок на залізниці 

Логвіненко Д. В., студентка ККТІ 

 

Роль профспілкового контролю у забезпеченні ОП в енергетичні галузі 

Чугровський В. Р., студент КЕК 

 

 

Профспілки та охорона праці в будівельній галузі України 

Супрун А.О., студентка КІНК 

 

 

Історія створення перших профспілок на західній Україні  

Вахнюк О.В., викладач КМК ім. П.І.Гаврося,  

Кравченко Д.О., студентка КМК ім. П.І. Гаврося                                               

 

Історія і  сучасність профспілки працівників житлово-комунального господарства і 

сфери послуг 

Олійник Н.В., викладач Коледжу мистецтв та дизайну Київського національного 

університету технологій та дизайну 

 

 

 


