
Академія праці, соціальних відносин і туризму 

Професійна спілка працівників радіоелектроніки та машинобудування України  

Професійна спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України  

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти м.Києва 

Всеукраїнське методичне об’єднання голів студентських профкомів закладів фахової передвищої освіти 

 

ЗАПРОШЕННЯ  
ДО УЧАСТІ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  

«ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ У СВІТІ» 

Шановні колеги!  

Запрошуємо до участі в роботі ІV науково-практичної конференції  

 «Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі»,  

яка відбудеться 21 квітня 2021 р.  

на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму, початок о 15.00 

(дистанційно) 
 
Матеріали конференції  

За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів конференції. Електронну 

версію збірника буде розміщено на сайті АПСВТ та ВМОГСП ЗФПО. Оргкомітет може 

відібрати окремі матеріали для публікації у «Віснику Академії праці, соціальних відносин і 

туризму». 

 

Заявка на участь  
 Для участі в конферернції необхідно до 20 квітня 2021 р. подати на адресу 

metody2013@ukr.net заявку на участь у конференції та тези виступу. 

 

 Форма заявки:  

1. Прізвище, ім’я та по батькові (повністю, без скорочень).  

2. Місце роботи, посада (повністю, без скорочень).  

3. Науковий ступінь та вчене звання (за наявності).  

4. Форма участі у конференції: очна та заочна.  

5. Назва доповіді. 

6. Адреса, контактний телефон, електронна адреса  

 

 Вимоги до тез виступу: обсяг 1-2 сторінки формату А4, кегель 12, міжрядковий 

інтервал – 1, всі поля – 2 см, посилання в квадратних дужках. З технічних міркувань просимо 

подавати тези без малюнків (графічних елементів) та максимум з однією таблицею, яка 

повинна мати назву. Зразок тез подано далі.  

 

Умови участі 
Участь у конференції є безкоштовною.  

Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників конференції. Одним із ключових 

критеріїв відбору буде якість тез та їх відповідність тематиці конференції. 

Участь у роботі конференції в online на платформі ZOOM.  

Оргкомітет  
 З організаційними питаннями можна звертатися за телефонами: 095 711 4575 

mailto:metody2013@ukr.net


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ НА КОНФЕРЕНЦІЮ 

 

 

Добровольська Ганна Олександрівна 

доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри соціології та 

суспільних наук Академії праці, 

соціальних відносин і туризму  

 

ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ І ТУРИЗМ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І РЕАЛІЇ 

СЬОГОДЕННЯ 

 

Професійні спілки України – це не тільки захисники соціально-економічних прав і 

свобод людини праці, але й власники величезної індустрії туризму, санаторно-курортного 

лікування та відпочинку. Вони мають великий досвід в управлінні, організації та розвитку 

матеріально-технічної бази туризму.  

В середині 30-х рр. ХХ ст. Всесоюзній центральній раді професійних спілок (ВЦРПС) 

було доручено керівництво організацією туризму та екскурсій, була передана вся 

матеріальна туристична база. З цього часу туризм в Україні будувався на відомчій та 

профспілковій основах.  

Знаковою подією, яка вплинула на подальший розвиток туризму, стало ухвалення у 

1969 році постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС «Про заходи для подальшого 

розвитку туризму та екскурсій у країні» [1]. У цьому документі були схвалені не тільки 

програма розвитку туризму, розроблена профспілками, а й практика залучення до 

туристсько-екскурсійного обслуговування всього населення. Також цією постановою 

керівництво внутрішнім туризмом та екскурсіями, організація подорожей в УРСР 

покладалося на Республіканську раду по туризму та екскурсіях («Укрпрофраді»). 

Профспілковим організаціям було запропоновано створювати приміські зони відпочинку, 

туристсько-оздоровчі табори, пункти прокату туристського інвентарю і спорядження тощо.  

60–80-ті роки ХХ ст. – це період бурхливого розвитку масового туристсько-

екскурсійного руху в Радянській Україні, коли туризм та екскурсії поступово ставали 

невід'ємною частиною життя народу, важливим засобом зміцнення здоров’я людей і 

раціонального використання вільного часу. 

… 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи. 

Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. С.195 

2. Патнам Р. Д. Творення демократії : традиції громадської активності в сучасній Італії. 

Київ: Основи, 2001. 301 с. 

3. Фукуяма Ф. Великий крах: людська природа і відновлення соціального порядкую. 

Львів: Кальварія, 2005. 376 с. 

4. Лазоренко О. Соціальний капітал: соціальні та професійні мережі в Україні. Київ: 

Енергія, 2010.  104 с. 

5. Всун Бенг Чев. Вплив профспілок на економічні результати в Сінгапурі. URL: 

https://www.worldscientifi c.com/doi/abs/10.1142/S0217590814500350 


