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Порядок роботи 
 
10:30 – 11:00  Реєстрація учасників 
 
11.00-11.30 Офіційне відкриття. Виступи запрошених гостей 
 
11:30 – 14:45 Доповіді учасників конференції 
 
Освітянські профспілки: історія ставлення і розвиток  

Двірна Катерина Петрівна, канд.іст.наук, доцент кафедри історії України НПУ ім. 
М.П. Драгоманова 

 
Нелегальна трудова міграція та профспілки України  

Землянська Наталія Геннадіївна, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і 
підприємців 
Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політ.наук, проректор з наукової роботи, 
професор Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 
Участь українських профспілок в Глобальному союзі IndustriALL 

Вопілов Олександр Михайлович, заступник голови Київської міської організації 
Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України 

 
Студентські профспілки у Європі  

Сухова Галина Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-
економічного університету 

 
Пріоритети діяльності профспілки та системи охорони праці закладу освіти з питань 
формування особистої соціалізації студента та мобільності випускника 

Агаркова Лариса Вікторівна, інженер з ОП, викладач основ ОП Кременчуцького 
медичного коледжу імені В.І. Литвиненка 
Подтикан Ірина Володимирівна, голова профкому, практичний психолог 
Кременчуцького медичного коледжу імені В.І. Литвиненка 

 
Формування соціальної активності студентської молоді в громадських організаціях 

Ївженко Юрій Васильович, к.п.наук, викладач Коледжу інженерії та управління 
Національного авіаційного університету  

 
Взаємодія коледжу з громадськими організаціями щодо формування громадянської позиції 
студентів 

Жураківська Тамара Олександрівна, заступник директора з виховної роботи 
Коледжу інженерії та управління Національного авіаційного університету  
 

Український анархо-синдикалізм: історичний досвід махновщини та його актуальність 
для українського сьогодення 

Білановський Олексій Миколайович, викладач Коледжу інженерії та управління 
Національного авіаційного університету  

 
Вплив німецьких профспілок на підвищення рівня життя в країні 

Глоба Єгор Володимирович, заступник голови первинної  профспілкової організації  
студентів, студент Дніпровського державного коледжу будівельно-монтажних 
технологій та архітектури 



 
Профспілки в Україні та за кордоном: історичний досвід, сучасний стан і перспективи 

Касьян Ольга Вікторівна, завідувач методичним кабінетом Коледжу морського і 
річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій 

 
Співпраця профспілок України з навчальними закладами задля гарантованого 
працевлаштування молодих спеціалістів  

Калько Костянтин Павлович, студент Дніпровського державного коледжу будівельно-
монтажних технологій та архітектури 

 
Проблеми профспілкового руху в сучасному світі 

Плахотнюк Владислав Олегович, студент Торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно-економічного університету 

 
Роль профспілок Франції в освіті, підвищенні кваліфікації та працевлаштуванні молоді 

Науменко Іван Анатолійович, студент Дніпровського державного коледжу будівельно-
монтажних технологій та архітектури 

 
Історичні відомості розвитку профспілкової організації студентів 

Тучина Катерина Юріївна, студентка Київського коледжу легкої промисловості 
 
Пріоритети та особливості профспілкової діяльності ППО студентів Івано-
Франківського коледжу ЛНАУ 

Міщанин Мар’яна Василівна, голова Первинної профспілкової організації 
студентів Івано-Франківського коледжу ЛНАУ 

 
Перші кроки профспілкового руху 

Корнійчук  Євген Максимович, студент Відокремленого структурного підрозділу  
Київський індустріальний коледж Київського національного       університету 
будівництва і архітектури 

 
Профспілки та їх роль в соціально-трудовому розвитку 

Гуга Зорина Іванівна, викладач Відокремленого структурного підрозділу  Київський 
індустріальний коледж Київського національного       університету будівництва і 
архітектури 

 
Історія становлення та розвитку молодіжної ради при Федерації профспілок України 

Вихристюк Ольга, член молодіжної ради при Федерації профспілок України 
 
Організація профспілкового навчання серед студентських лідерів 

Камоцький Максим, студент Коледжу інженерії та управління Національного 
авіаційного університету  

 
Сучасний стан та перспективи розвитку профспілкових організацій в Данії 

Муха Яна Олександрівна, студентка Дніпровського державного коледжу будівельно - 
монтажних технологій та архітектури 

 
Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у Сполучених Штатах 
Америки 

Власюк Ірина Іванівна, голова первинної студентської профспілкової організації 
Вінницького технічного коледжу 

 



Профспілковий рух у Канаді 
Тимчишин Максим Анатолійович, студент Коледжу інженерії та управління 
Національного авіаційного університету  

 
Забезпечення системи стандартів праці в Японії 

Зданевич Діана, студентка Коледжу інженерії та управління Національного авіаційного 
університету  

 
Профспілки Чехії та їх роль у поліпшені умов праці та забезпечені безпеки праці 

Мехтієва Севіль, студентка Коледжу інженерії та управління Національного 
авіаційного університету  

 
Профспілки зв’язку у країнах світу 

Мостович Ганна Миколаївна, голова профкому студентів Київського коледжу зв’язку 
Денік Павло, студент Київського коледжу зв’язку 
Шевченко Олександр, студент Київського коледжу зв’язку 

 
Роль профспілки в охороні праці працівника у Чехії  

Романова Наталія, студентка Коледжу інженерії та управління Національного 
авіаційного університету  

 
Міжнародні зв’язки профспілок УРСР із німецьким пролетаріатом у 1920-х - на початку 
1930-х pp. XX ст. 

Бажан Людмила Володимирівна, голова профспілкового комітету студентів 
Вінницького транспортного коледжу  

 
Соціальний діалог як інструмент регулювання ринків праці в країнах Європи  

Бабенко Василь Григорович, викладач Українського державного хіміко-
технологічного університету  
 

Розвиток соціальної активності особистості у профспілковій організації студентів 
коледжу 

Кислицька Ніна Григорівна, заступник голови профспілкової організації викладачів 
ККБАД 

 
Профспілки будівельників  у країнах центральної Європи 

Вінокуров Богдан, студент ККБАД 
Карпенко Дмитро, студент ККБАД 
Турін Ілля, студент ККБАД 
Желтіков Владислав, студент ККБАД 

 
Забезпечення гідних умов праці профспілкою транспортних працівників Британії 

Мошкатюк Сергей Сергеевич, голова профкому студентів ТЕК НТУ 
 
Профспілки Дані: забезпечення гідної праці та високого рівня членства працівників 

Пазюк Дмитро, голова профкому студентів ОМК НУ ім.Т.Г.Шевченка 
 

Національні колективні трудові контракти між працівниками та роботодавцями в Італії 
на 2016-2019 роки 

Поліщук Ірина Ігорівна, голова профкому студентів КРГ НУХТ 
 
Особливості розвитку й діяльності японського профспілкового руху 



Бахмач-Онанко Владислав, студент Коледжу інженерії та управління Національного 
авіаційного університету 

 
Роль профспілки у забезпеченні соціально-економічного захисту працівників топографо-
геодезичної галузі 

Ликова Наталія Миколаївна, голова профкому студентів Коледжу інформаційних 
технологій та землевпорядкування НАУ 

 
Студентська профспілка це потужна хвиля у сучасному житті студентів 

Гученко Марина Сергіївна, голова профкому студентів Державного вищого 
навчального закладу "Київський коледж легкої промисловості" 

 
Розвиток профспілкового руху у Данії 

Харченко Марія, студентка Коледжу інженерії та управління Національного 
авіаційного університету 

 
 
14:45 –15:00 Підведення підсумків конференції 
 
 


