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 Метою Первинної профспілкової організації студентів 
Одеської національної академії харчових технологій  — є 
представництво та захист учбових, соціально-економічних 
прав та інтересів своїх членів. 

 В складі Одеської обласної організації профспілки 

працівників освіти і науки України функціонує 11 

первинних профспілкових організацій студентів та 

об’єднаних первинних профспілкових організацій. 

 Первинні профспілкові організації студентів – 7 (ОНАХТ, 

ОНПУ, ОНЕУ, ОДЕУ, МГУ, ОДАБА, ОНУ). 

 Первинні профспілкові організації об’єднані – 4 (НУ 

«ОЮА», ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, ІДГУ, ОДАТРЯ). 
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      Профспілковий комітет ОНАХТ здійснює свою 

діяльність за наступними основними напрямками: 

 

 Захист соціально-економічних прав та інтересів студентів; 

 Спортивна робота та оздоровлення студентів; 

 Культурно – масова  робота; 

 Робота з обласним комітетом профспілки працівників 

освіти і науки України, профспілковими комітетами інших 

ЗВО міста, країни та іншими громадськими організаціями. 
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 Щороку у грудні місяці на засіданні профкому 

затверджується бюджет та план роботи на рік. 

 Бюджет профспілкової організації студентів складається  з 

членських внесків, які складають 1 % від стипендії 

(насьогодні – це 13 грн. в місяць при отриманні 

академічної стипендії). 

 
 



Висвітлення діяльності первинної профспілкової 
організації студентів ОНАХТ: 

 

 у соціальній мережі Facebook група «Первинна 
профспілкова організація студентів ОНАХТ» 

 

 На сайті академії «Студентське життя ОНАХТ» 
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Захист соціально-
економічних прав та 
інтересів студентів 
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Захист соціально-економічних прав та інтересів студентів 

 Всі нормативно-правові документи, які регламентують діяльність 

Одеської національної академії харчових технологій підписуються та 

узгоджуються з головою ППО студентів ОНАХТ. Голова ППО 

студентів є членом ректорату та вченої ради ОНАХТ і постійно 

приймає участь в їх засідіннях. 

 Профспілковим комітетом студентів постійно проводиться робота з 

соціально незахищеними студентами, які навчаються в академії.  

 Профспілковий комітет на кожному засіданні розглядає заяви 

студентів та аспірантів на отримання матеріальної допомоги. 
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Кількість студентів, які отримали матеріальну допомогу за 
01.2015-11.2019 р. 
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За 2015-2019 рік – була надана 

матеріальна допомога за рахунок 

профспілкових коштів 745 студентам 

та аспірантам. 
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Завдяки відстоюванню постанови КМУ 

профспілковими організаціями студентів 

вартість проживання у гуртожитку відповідає 

законодавству і не може становити більше 40 % 

від розміру академічної стипендії. 
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 Боротьба за санаторії-профілакторії; 

 Всеукраїнська акція Профспілки «Боротьба за 

Україну» (зібрано 1143 підписів студентів); 

 Всеукраїнський мітинг у м. Київ (07.04.2016); 

  Всеукраїнський мітинг «Боротьба за Україну» у 

м.Київ. 

Заходи щодо соціально-економічного захисту 



 В результаті постійних протестних акцій 2016-2017р. 

збільшена стипендія з 825 грн. (у 2015р.) до 1300 грн., 

але нажаль зменшений відсоток студентів, які мають її 

отримувати до 45 %. 
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Навчання 

профспілкового активу 

13 
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 Всеукраїнська навчально-дискусійна платформа 
«Студентські профспілки України», 25-28 травня 
2016р., (м. Київ). 

 VI Всеукраїнська школа студентського 
профспілкового лідера, 28.09-01.10.2016, (м. Херсон) 

 Медійна платформа «Усвідом себе європейцем: 
зміни починаються з освіти», 7-8 червня 2017р., 
(м.Київ). 

 «Обласна школа студентського профспілкового 
лідера, 29.09.2017, (м. Одеса) 

 

 

Заходи щодо соціально-економічного захисту 



Заходи щодо соціально-економічного захисту 

  Семінар голів первинних профспілкових 
організацій осіб, які навчаються 19-21 лютого 
2018р.(м. Київ, ДЗОВ «Пуща-Водиця»). 

 Семінар-нарада голів первинних профспілкових 
організацій на тему: «Роль і місце профспілкового 
комітету в реалізації захисту соціально-
економічних прав та інтересів студентської молоді» 
(22 березня 2018р., НУ ОЮА)  

 Cемінар «Статут Профспілки працівників освіти і 
науки України як основний документ в діяльності її 
організаційних ланок», (05.2018, ОНПУ). 

 
15 



 Семінар «Відношення студентства до здорового 
способу життя та спорту» (ОНАХТ). 

 

 «Захист соціально-економічних прав та інтересів 
студентів» (ОНАХТ). 

 

 Обласна школа студентського профспілкового 
лідера, 28.09.2018, (м.Одеса) 
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Заходи щодо соціально-економічного захисту  



Всеукраїнська навчально-дискусійна платформа 
«Студентські профспілки України»,2016 
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VI Всеукраїнська школа студентського профспілкового 
лідера, 2016 
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Медійна платформа «Усвідом себе європейцем: зміни 
починаються з освіти», 7-8 червня 2017р., (м.Київ) 
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Обласна школа студентського профспілкового лідера 
(29.09.2017р.) 
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Семінар голів первинних профспілкових організацій 
осіб, які навчаються(м. Київ, ДЗОВ «Пуща-Водиця», 

2018) 
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    Cемінар «Статут Профспілки працівників освіти 
і науки України як основний документ в 
діяльності її організаційних ланок», (ОНПУ). 
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Обласна школа студентського профспілкового 
лідера (28.09.2018р., ОНПУ) 
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25 
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Сумісні заходи щодо навчання 

профспілкового активу з кафедрами 

«Соціології, філософії і права» та 

«Українознавства і лінгводидактики» 



Студентська науково-практична конференція, 
присвячена 72-ій річниці визволення України 

(01.11.2016) 
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Конференція в музеї меморіалі «411-ої берегової 
батареї, присвячена 73-ій річниці визволення Одеси 

(05.04.2017) 
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Студентська науково-практична конференція ОНАХТ, 

присвячена 75-й річниці звільнення України від нацистської 

окупації та 78-й річниці героїчної оборони Одеси в роки Другої 

світової війни (29 жовтня 2019 року)  
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Літературно-музичний вечір, присвячений 295-ій 
річниці від дня народження Г. Сковороди (16.05.17) 
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Літературно-музичний вечір, присвячений 120-ій річниці 

від дня народження В. Сосюри (травень 2018) 
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Витрати на навчання профактиву 
Назва заходу Види витрат Сума 

витрат, грн. 

Розширене тематичне заняття «Лови летючу мить 

життя»(28.10.2015) 

Книжки 

 

685 

Літературно-музичний вечір, присвячений 160-річчю від 

дня народження І.Я. Франка. 

Книжки 1000 

Студентська науково-практична конференція, 

присвячена 72-ій річниці визволення України 

(01.11.2016) 

Перевезення студентів 4500 

Конференція в музеї меморіалі «411-ої берегової батареї, 

присвячена 73-ій річниці визволення Одеси (05.04.2017). 

Перевезення студентів 

 

3500 

Літературно-музичний вечір, присвячений 295-ій 

річниці від дня народження Г. Сковороди (16.05.17) 

Книжки 1000 

Літературно-музичний вечір, присвячений 120-ій 

річниці від дня народження В. Сосюри (травень 2018 р.) 

Книжки 500 

Студентська науково-практична конференція ОНАХТ, 

присвячена 75-й річниці звільнення України від 

нацистської окупації (29.10.2019) 

Перевезення студентів 

 

4500 

Всього 15685 



Меморіальний комплекс-музей «Партизанська 

слава» (24-26 вересня 2018р.) 
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Меморіальний комплекс-музей «Партизанська 

слава» (24-26 вересня 2018р.) 
 



Меморіальний комплекс-музей «Партизанська 

слава» (24-26 вересня 2019р.) 
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Меморіальний комплекс-музей «Партизанська 

слава» (24-26 вересня 2019р.) 
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Меморіальний комплекс-музей «Партизанська 

слава» (24-26 вересня 2019р.) 
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Витрати на навчання членів Профспілки  

Назва заходу Види витрат Сума 

витрат, 

грн. 

Відвідування меморіального 

комплекс-музею «Партизанська 

слава» (вересень 2016р.) 

Транспортні перевезення студентів 

до с. Нерубайське 

12000 

Відвідування меморіального 

комплекс-музею «Партизанська 

слава» (вересень 2017р.) 

Транспортні перевезення студентів 

до с. Нерубайське 

26250 

Відвідування меморіального 

комплекс-музею «Партизанська 

слава» (вересень 2018р.) 

Транспортні перевезення студентів 

до с. Нерубайське 

 

38280 

Відвідування меморіального 

комплекс-музею «Партизанська 

слава» (вересень 2019р.) 

Транспортні перевезення студентів 

до с. Нерубайське 

 

40610 

117140 
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За звітній період у навчання прийняли 

участь 2042 членів профспілки 





Щорічна Благодійність до дня Святого 
Миколая (школа №75)  

9 

Кращий спосіб зробити дітей добрими –  
зробити їх щасливими! 
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Підготовка до оздоровчого сезону території 
дитячого табору «Знамя»  

Одеської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України 
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Прибирання території дитячого табору «Знамя» 
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Прибирання території дитячого табору «Знамя» 
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Прибирання території дитячого табору «Знамя» 
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Прибирання території дитячого табору «Знамя» 
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Підготовка території дитячого табору «Знамя» до 
оздоровчого сезону 

 
Травень 2015 – 25 студентів 
Травень 2016 – 64 студенти  
Травень 2017 -  78 студентів 
Травень 2018 – 57 студентів 
Травень 2019 – 15 студентів 
 
За 5 років прийняли участь - 239 студентів ОНАХТ 
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Подяки за участь у підготовці території дитячого 
табору «Знамя» до оздоровчого сезону 
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Подяка від Обласного комітету профспілки 
працівників освіти і науки України 



1 

Реконструкція СОТ 
«Дружба» 
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Реконструкція СОТ «Дружба» 



3 
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Реконструкція СОТ «Дружба» 
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Реконструкція СОТ «Дружба» 
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Реконструкція СОТ «Дружба» 



ДЕЯКІ БУДІВЛІ СОТ «ДРУЖБА» 
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ДЕЯКІ БУДІВЛІ СОТ «ДРУЖБА» 
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ДЕЯКІ БУДІВЛІ СОТ «ДРУЖБА» 



10 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ 

ЗАДІЯНИХ В РЕКОНСТРУКЦІЇ СОТ «ДРУЖБА» 
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   З червня 2018 р. до листопада 

2019р. проведення реконструкції 

СОТ «Дружба» було організовано 

37 суботників, в яких прийняли 

участь 270 студентів та 6 

викладачів ОНАХТ 
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Витрати на організацію суботників у СОТ «Дружба» 

Назва заходу Види витрат Сума 

витрат, грн. 

Прибирання СОТ «Дружба» Вода, солодощі 6419,09 



Загальноакадемічні 

заходи 
 

1 



День знань-2018   

2 



День знань-2019  

3 



День народження академії 

4 



День народження академії 

5 



Міс ОНАХТ-2017 

6 



Міс ОНАХТ-2018 

7 



Міс ОНАХТ-2019 

8 



Урочиста зустріч присвячена визволенню Одеси 

9 



Урочиста зустріч присвячена визволенню Одеси 

10 



11 

КВК 



Відзначення Дня перемоги 

12 



Відзначення Дня перемоги 

13 



Вручення дипломів з відзнакою 

14 



Вручення дипломів з відзнакою 

15 



Зліт відмінників академії 

16 
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Витрати на загальноакадемічні заходи 2015-2019 

Назва заходу Види витрат Сума витрат, 

грн. 

День знань червоно-зелені стрічки, кульки, 

шпильки, квіти  

11365 

День народження академії  Квіти, рамки, грамоти 13195,7 

Міс ОНАХТ Квіти, подарунки 14993 

День визволення Одеси Квіти, подарунки ветеранам 6152,02 

Вручення дипломів з відзнакою Квіти, значки 14370 

День Перемоги Квіти, подарунки ветеранам 4592,6 

КВК-2016 рамки, грамоти 347,59 

Всього 65015,91 



ОЗДОРОВЛЕННЯ 
 

1 



2 

Санаторій-профілакторій ОНАХТ 

До 2015р. в Одеській області успішно функціонували 3 

санаторії-профілакторії – ОНАХТ, ОНПУ, ОДАБА. 

 

Наразі санаторій-профілакторій ОНАХТ збережений 

завдяки зусиллям спонсорів та адміністрації академії і 

функціонує як розширений медичний пункт для студентів 

і працівників академії. 
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Зимовий відпочинок та оздоровлення у 
Закарпатті, туристична база «Екстрім» 
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Зимовий відпочинок та оздоровлення у 
Закарпатті, туристична база «Екстрім» 
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Літній відпочинок та оздоровлення у 
Закарпатті, туристична база «Екстрім» 



Оздоровлення студентів та аспірантів  з 

01.2015 по 11.2019 рік 

6 



Кошти на оздоровлення студентів та аспірантів  

з 01.2015 по 11.2019 рік 

7 



За 2015-2019 рік – оздоровлено 219 

студентів та аспірантів за рахунок 

профспілкових коштів   

8 

Оздоровлення 



Спортивно-масові 
заходи 

9 



Туристичний перехід 

10 



Туристичний перехід (жовтень) 

11 



12 

Туристичний перехід (травень) 



13 



14 

Фестиваль культури, спорту та мистецтв 



Фестиваль культури, спорту та мистецтв 

15 



Фестиваль культури, спорту та мистецтв 

16 



10-ти кілометровий крос «Десятка» 

17 



Міжвузівська студентська маївка 
 

18 



Міжвузівський конкурс Леді Досконалість-2015 

19 
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Витрати на спортивні заходи 2015-2019 
Назва заходу Види витрат Сума витрат, 

грн. 

Туристичний перехід (жовтень, 

травень) 

нагороди 7596,73 

 

Футбольний марафон нагороди 515,72 

Фестиваль фізичної культури, 

спорту та мистецтв 

нагороди 6832,05 

 

Спортивний інвентар мʼячі 2433,27 

Студентська спартакіада нагороди 1640,9 

Крос «Десятка» нагороди 889,27 

Всього 19907,94 
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Відвідування театрів 
Місце Назва вистави Кількість 

студентів, які 

прийняли участь 

Сплата за квитки 

(100%) 

Одеський 

національний 

академічний театр 

опери та балету 

 

«Баядерка» 

 

25 

 

910 

Театр музичної 

комедії ім. 

М.Водяного 

 

«Фіалка 

Монмартра» 

 

50 

 

1000 

Український 

музично-

драматичний театр 

ім. В.Василька 

(16.04.2016) 

 

Дніпродзер-

жинський 

театр «Любов, 

любов» 

 

50 

 

1000 

Всього 125 2910 



Перелік екскурсійних поїздок протягом 

навчального року 

Оглядова екскурсія по Одесі 

Миколаївський зоопарк 

Львів 

Софіївський парк 

Закарпаття 

22 



Поїздка у Миколаївський зоопарк 

23 



Екскурсія у Львів 

24 
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Витрати на екскурсійні поїздки 2015-2019 

Назва заходу Кількість учасників, 

чол. 

Сума витрат, грн. 

Миколаївський зоопарк 83 8000 

Оглядова по місту 100 4400 

Екскурсія у Львів 112 24959,17 

Софіївський парк 66 5400 

Всього 361 42759,17 



1 

Сумісні заходи з 
студентською Радою 

академії 



Картинг-2015 

2 



3 

Кращий фотограф ОНАХТ-2016 



Акція «Зупинимо туберкульоз» 

4 



Зробимо Україну чистою! 

5 



Що? Де? Коли? 2015 
(організатори - студентська рада ОНАХТ) 

6 

Що? Де? Коли? 2019 

(організатори - студентська рада ОНАХТ) 



Витрати на сумісні заходи з 
студентською радою ОНАХТ 

становили – 4749,42 грн. 

7 



8 

Назва заходу Кількість Сума витрат, 

грн. 

Придбання примірника оновлень комп. програми 
«М.Е.Doc» 

- 3941 

Ремонт принтеру НР, заправка картриджу - 620 

Виписка періодичних видань «Профспілкові 
вісті», «Бібліотечка голови профспілкового 
комітету», «Технолог», календарі 

 
- 

 
4113,96 

Часткова сплата квитків до Одеського 
академічного театру музичної комедії ім.Водяного 

- 398 

Придбання канцелярських виробів для медичних 
пунктів ОНАХТ 

- 3023,39 

Друк календарів з розкладом, шкалою оцінювання 
та з символікою академії 

2000 1794,95 

Часткова сплата проїзду на фестиваль до м.Умань 

учасників академічного хору «Novellus» 

18 3500 

Квитки до розважального парку «Луна парк», до 

дельфінарію «Немо» 

20 3742,04 

Всього 21133,34 

Інші витрати 2015-2019 



40,8 %

19,05 %

18,4 %

18,75 %

3,0%

Розподіл бюджету ППОС ОНАХТ за 2014-2019рр.

Матеріальна допомога

Оздоровлення

Навчання профактиву

Культурно-масова та 
спортивна робота

Інші

9 



Основні досягнення 

10 

 

 

1. Збереження колективу профкому завдяки 

оптимізації штатного розкладу; 

2. Збереження та примноження бюджету організації; 

3. Підвищення рейтингу профспілкової організації 

студентів ОНАХТ серед інших первинних 

профспілкових організацій ЗВО області; 



11 

Оцінка діяльності первинної 

профспілкової організації 

студентів ОНАХТ 



12 

Нагородження профспілкового активу 
грамотами Обласного комітету профспілки 

працівників освіти і науки України 



13 

Нагорода від Федерації профспілок 
України «Профспілкова звитяга»-2018 



14 

Обласний конкурс на кращу профспілкову 
публікацію-2018 



15 

Обласний конкурс на кращу профспілкову 
організацію 2015-2019  



Дякую за увагу! 

16 


