
Історична довідка 
 

Історія Профспілкових організацій університету невід'ємно пов'язана з 
профспілковим рухом в Україні та починається ще за радянських часів. На той час 
Профспілка об'єднувала більше двадцяти мільйонів членів, мала горизонтальну і 
вертикальну структури, серйозний кадровий, матеріальний та фінансовий потенціал і 
мала можливість успішно вирішувати питання соціального забезпечення спілчан. 
Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. 

 

Розвиток нашого навчального закладу тісно пов'язаний з розвитком профспілкової 
діяльності. Задекларовані сьогодні принципи соціального партнерства в діяльності 
університету завжди були визначальним принципом і гаслом. 

 

У Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті на той час були 
створені дві профспілкові організації – співробітників та студентів. Тоді ж 
профспілкові комітети вели активну роботу по організації в колективах соцзмагань, 
розвитку культурно-масової та спортивної роботи, забезпечення працівників і 
студентів продуктами харчування, надання санаторно-курортних путівок, 
покращення житлових умов. Профспілкові комітети нашого навчального закладу 
завжди були осередком вирішення найактуальніших проблем суспільного життя. Про 
це свідчить і те, що в різні часи комітет очолювали люди, що користувалися 
авторитетом і повагою серед членів колективу. А саме: Кімаківський Василь 
Іванович, Швайка Станіслав Дмитрович, Дудун Федір Антонович, Іустінов Василь 
Іванович, Букшій Віктор Дмитрович, Мельник Володимир Олександрович, Баранов 
Анатолій Лук'янович, Кадиш Валерій Олександрович, Заборовський В'ячеслав 
Павлович, Яковенко Анатолій Іванович. 

 

Студентський профспілковий комітет (профком) ПДАТУ, був обраний студентською 
профспілковою конференцією на підставі Статуту у 1988 р. Першим головою 
студентського профкому був Мирослав Антонович Тиш, а з 2005 року очолювала 
даний орган самоврядування – Ліщук С.Г. 

 

Згодом розпочався новий літопис нашої профспілкової організації. Так, 19 березня 
2014 року, з метою централізації профспілкових сил і коштів, передачі досвіду 
молодим колегам та на підставі об'єднаної профспілкової конференції співробітників 
та студентів і одностайного рішення членів профспілки відбулось об'єднання обох 
профспілкових організацій та утворено об'єднану первинну профспілкову 
організацію співробітників і студентів Подільського державного аграрно-технічного 



університету. Очолила новоутворену громадську організацію кандидат с/г наук 
Ліщук Світлана Георгіївна. Світлана Ліщук народилася 02 травня 1981 року у 
м.Кам'янець-Подільському. У 2005 році закінчила із відзнакою магістратуру 
Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю 
«Ветеринарна медицина». За багаторічну профспілкову роботу нагороджувалася 
грамотами та подяками вищестоячих профспілкових організацій, у 2014 році 
отримала звання «Кращий молодий профспілковий лідер», а у 2017 році «Краща 
профспілкова лідерка-жінка» із занесенням на Дошку пошани профспілок області, у 
2016 році отримала нагрудний знак «Профспілкова звитяга». У 2018 році була обрана 
головою молодіжної ради профспілок Хмельницької області, є заступником голови 
молодіжної ради профспілки працівників АПК, делегат 10-го З'їзду ФПУ, член Ради 
Федерації профспілок України. 

 

Того ж дня, 19 березня 2014 року, було обрано розширений склад нового об'єднаного 
профкому, куда увійшли наступні профорги структурних підрозділів: Заборовський 
В.П.(перший заступник голови профкому), Місевич С.В.,Тиш М.А., Бойко О.Г., 
Дячук Н.Б., Шутяк О.В., Дранус Л.В., Яворська Н.В., Калинюк В.П. Зі сторони 
студентів до складу профкому було обрано: Качан І.Р., Степанюк К.С., Іванов В.Д., 
Лужняк В.С., Іпатій О.С. Згодом, згідно статті 16 Закону України «Про професійні 
союзи, їх права і гарантії їх діяльності» профспілкова організація в 2014 році пройшла 
легалізацію (перереєстрацію) в органах юстиції і одержала статус юридичної особи. 

 

Основними напрямками діяльності профкому ПДАТУ є здійснення соціального та 
правового захисту співробітників та студентства, організація його оздоровлення, 
змістовного проведення дозвілля, представлення інтересів членів профспілки у 
Вченій раді і ректораті ПДАТУ, а також, сумісно із ректоратом та Студентським 
Парламентом, організація виховної роботи серед студентів, участь в здійсненні 
заходів щодо поліпшення умов навчання, праці, побуту і відпочинку. Профспілкова 
організація входить, як організаційна ланка, до Профспілки працівників АПК, є 
членом Ради студентського самоврядування ЗВО України, приймає участь у 
семінарах, які проводить наш обком профспілки, а також міжнародних семінарах-
тренінгах в Києві з питань законодавства та впровадження Болонського процесу, 
зустрічах із Датськими профспілками. Активну участь профком бере у мітингах, 
пікетуваннях та акціях протесту, направлених на покращення соціальних умов як 
працівників, так і студентів на обласному та державному рівні. Завдяки солідарній 
підтримці членів профспілки та рішучим діям спілчан було заблоковано ряд 
антисоціальних законопроектів, стабілізовано рівень зарплат та соціальних виплат, 
прийнято Закон "Про освіту" в новій редакції, запрацював Закон "Про відпустки» і 
ще багато іншого. Домінантним напрямком у роботі профспілкової організації поряд 
з акціями протесту залишаються методи співробітництва, передусім регіональні і 
галузеві угоди, що здійснюватимуться шляхом укладання колективного 



договору. Вся отримана інформація доводиться до голів профбюро, а через них до 
членів профспілки. 

 

Постійно профком надає організаційну та фінансову допомогу в проведенні 
загальноуніверситетських свят, спартакіад, конференцій, семінарів, студентських 
дискотек, церемоній із вручення дипломів випускникам університету, здійснює 
регулярну виплату нецільової благодійної допомоги усім тим, хто її потребує та 
багато іншого. Вже стали традицією вітання Діда Мороза та Снігуроньки, що 
організовують для своїх студентів Студентський парламент та профбюро 
факультетів. Силами адміністрації університету та профкому студентів була 
започаткована гарна традиція роздавати новорічні подарунки студентам, що мають 
дітей та студентам – сиротам. А наші голови профбюро щорічно влаштовують 
Новорічні ранки та дискотеки для співробітників та студентів університету. З 2010 
року профком із студентським Парламентом започаткували ще одну гарну традицію 
– вся наша громада (і студенти і співробітники) долучились до Всеукраїнської акції 
«Миколай про тебе дбає». І ось уже вісім років поспіль наші волонтери проводять 
збір грошових коштів та подарунків для дітей-сиріт та воїнів в АТО. Щороку також 
члени профспілки приймають участь в акції місцевої станції переливання крові «Здай 
кров-врятуй життя!» 

 

Активну участь беруть студенти в роботі «Школи молодого лідера», проводяться 
систематичні навчання для новообраних лідерів як на базі університету, так і за 
межами. Так, з 2015 року, за ініціативи профкому та студентського Парламенту на 
базі нашого навчального закладу, постійно проводяться обласні школи-семінари для 
молодих студентів-активістів, зустрічі з відомими громадськими та суспільними 
діячами міста та країни. Вже три роки поспіль профком грамотами, преміями та 
подарунками щорічно нагороджує кращих студентів університету, спільно із 
Міністерством освіти і науки України щорічно проводить конкурс «Кращий студент 
року» та конкурс на найкращу студентську наукову роботу. 

 

Наш університет славний своїми студентськими та викладацькими колективами 
художньої самодіяльності – справжнім джерелом духовних цінностей. Протягом 
років, під егідою профкому, в нашому навчальному закладі діяли шість колективів, 
які мали високе звання "народний". Це такі, як: "Горлиця" (заснований у 1965 році, 
керівник-Володимимр С'єдін), "Подільський колос" (заснований у 1956 році, 
керівник-Віра Чернишева), вокальний ансамбль викладачів "Ясени" (заснований у 
1995 році, керівник-Володимимр Лабанський) та ансамбль народної музики "Троїсті 
музики" (заснований у 1970 році, керівник-Олександр Царук). Два дитячі колективи 
із званням "зразковий" – це "Колосок"(заснований у 1991 році, керівник-Віра 
Чернишева) та "Горличка"(заснований у 1990 році, керівник-Дмитро Назаренко). За 



допомогою профкому в університеті було також створено "Студентську лігу КВН 
ПДАТУ" та студентський театр «Лінк» (керівник – Валерій Свереда). Кількість 
колективів та малих естрадних форм із роками змінюється, але традиційно щорічно 
наші колективи художньої самодіяльності проводять творчі звітні концерти перед 
студентами університету та громадою міста, постійно беруть участь в концертах, 
присвячених різним пам'ятним датам, всеукраїнських фестивалях самодіяльних 
художніх колективів профспілок, є неодноразовими призерами і дипломантами 
різних конкурсів. Вони стають справжнім святом народного танцю і пісні в місті, 
засобом естетичного виховання глядачів та пропаганди мистецтва. Вони пропагують 
українську народну культуру на міжнародних фестивалях у більш ніж в 20 країнах 
Європи та Америки, були учасниками двадцяти міжнародних фестивалів фольклору. 

 

Крім того, за сприяння ректорату, при культурно-масовій комісії профкому створений 
відділ з питань туризму та екскурсій. Так, в рамках всеукраїнської туристичної акції 
"Пізнай свою країну", постійно проведяться екскурсійні поїздки до м. Києва, Харкова, 
Умані, Вінниці, Львова, Ужгорода, Почаєва, Хотина, Чернівців, у Карпати (с.Ворохта 
та смт.Вижниця). 

 

Профком спільно зі спортклубом та адміністрацією забезпечує пропагування 
здорового способу життя, сприяє якнайбільшому заохоченню студентів у спортивні 
секції. Щороку в університеті проводяться: спартакіади серед збірних команд 
факультетів, спартакіада «Здоров'я» серед науково-педагогічних працівників та 
співробітників університету, «Козацькі забави». 

 

Протягом всіх цих років, непростих років, у вирі соціально-політичних подій і змін у 
державі, що стали найважчими випробуваннями для українського народу, 
профспілкова організація завжди направляла свої зусилля на те, щоб наша профспілка 
була сильною, дієздатною, по-справжньому бойовою, щоб вона повною мірою 
відповідала своєму покликанню бути представником і захистом працюючих. І це теж 
є одним із людських факторів, що разом з іншими складають золотий соціальний 
фонд організації, яка працює для людей, заради людей, на благо людей. 


