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З метою забезпечення діяльності профспілок у сучасних умовах Федерація профспілок України
(ФПУ) надає надзвичайно важливого значення проблемі профспілкового навчання членів профспілки.
Практика засвідчує, що традиційно профспілковим навчанням охоплені керівні структури профспілок,
рядові члени опиняються поза цим процесом. Сьогодні взято курс на організацію профспілкового навчання для профоргів груп та рядових членів профспілки.
У свою чергу, профспілкове навчання серед ППО студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації потребує
організації методичної роботи серед профспілкових лідерів навчального закладу на рівні міста (області),
для цього необхідно:
• проводити конференції, науково-практичні семінари, тренінги, конкурси, змагання, серед
профспілкового активу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;
• а результатами науково-методичної роботи випускати посібники з проблем соціально-виховної
роботи зі студентами, доповіді, методичні рекомендації з досвідом роботи, сценарії конкурсів
різноманітних заходів;
• створити на рівні міста методичне об’єднання голів студентських профкомів;
• напрацьований досвід студентського активу розглядати на засіданнях методичного об›єднання;
• організовувати профспілкові свята.
На сьогодні формування у студентів лідерських та організаторських якостей є соціальним замовленням та життєвою необхідністю. Тому багато первинних профспілкових організацій студентів
вищих навчальних закладів (студентської профспілкової організації) організовують профспілкове навчання, спрямоване на розвиток лідерських якостей, захист прав та соціальний захист студентів. Кожна соціальна група має свою потребу у запровадженні профспілкового навчання (студенти, навчальні
заклади, профспілкові організації).
Проаналізувавши діяльність профспілкових організацій, ми визначили основні напрями
профспілкового навчання у студентській профспілковій організації:
1. Підготовка профспілкових лідерів зі студентів нового набору та створення ініціативних груп з
питань організації (вдосконалення) діяльності студентських профспілкових ланок (профком, комісія,
група).
2. Щорічне дослідження й аналіз реального стану роботи студентських профспілкових ланок.
3. Визначення проблем та формування завдань, які потрібно вирішити у перспективі.
4. Аналіз діяльності студентських профспілкових лідерів, корегування роботи з певними ланками
або окремими студентськими лідерами.
5. Опитування студентів з метою визначення їх ціннісних орієнтацій, інтересів та захоплень.
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6. Підготовка методичної літератури та вивчення досвіду роботи інших організацій з питань
профспілкової діяльності, профспілкового навчання, студентського самоврядування та інше.
7. Підготовка студентів до організації та проведення круглих столів, засідань, методичних
об’єднань, студентських зборів, диспутів, дебатів, конференцій.
8. Колективний пошук оптимальної структури профспілкової організації з урахуванням змін у навчальному закладі.
9. Розробка документів профспілкової організації (Статуту, Положень, Регламентів роботи, Угод
про співпрацю тощо).
10. Обговорення проектів організації, аналіз та вибір цікавих ідей. Проведення Конкурсу проектів
організації.
11. Систематичне вивчення громадської думки студентів, педагогів. Діагностика ефективності
діяльності профспілкової організації.
12. Створення системи стимулювання громадської діяльності профспілкових лідерів, активних
студентів, партнерів тощо.
13. Розробка системи комунікації між різними ланками профспілкової організації навчального закладу.
14. Підготовка кураторів, консультантів і тренерів для навчання активу та організації роботи
профспілкових ланок.
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