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Шановні колеги,
прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня працівників освіти!
У 2021 році ніщо не віщувало біди. Вулицями міст, сіл і селищ їхали новенькі жовтобокі шкільні автобуси; учителі, отримавши ноутбуки, мріяли швидше повернутися до
очного навчання і живого спілкування з дітьми; в області будувалися школи та відкривалися сучасні дитячі садочки, успішно впроваджувалися реформи шкільного харчування та
НУШ, а єдиним бажанням кожного з нас було подолання пандемії коронавірусної хвороби.
Все назавжди змінилося 24 лютого 2022 року. З перших днів спільної біди освітяни
не залишилися осторонь. Понад 850 працівників закладів освіти - людей мирної професії вступили до лав ЗСУ, щоб зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину. Завдяки їхньому
патріотизму, нове покоління українців буде ще більше любити та цінувати рідну землю!
Тимчасово відклавши плани й конспекти, ви стали справними кухарями, умілими
майстрами з плетіння сіток та шиття балаклав, невтомними волонтерами, тепло зустрічали
й надавали прихисток тим, хто вимушений був разом з дітками тікати від жахів війни. Пишаємося, що ми з вами, дорогі колеги, були і залишаємося надійним форпостом на захисті
права кожної дитини на освіту.
У дні золотої осені зичимо вам невичерпної наснаги й оптимізму, міцного здоров’я, добробуту, життєдайної сили, творчого пошуку та безхмарних, мирних, світлих, наповнених щасливим дитячим сміхом днів!
Олександр ЛОНЧАК
директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації

Любов КОРНІЙЧУК
голова Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України

Низький уклін вам, дорогі освітяни!

Доля вчительки
Кожного ранку з року в рік знайомою
стежкою поспішає до старовинної будівлі
Білгород-Дністровського педагогічного коледжу Надія Григорівна ГАРУСОВА. Тут її
радо зустрічають високі готичні вікна, мозаїчна
блискуча підлога, білосніжні мармурові східці.
Вони добре пам’ятають її юною дівчиною, бо
саме тут пройшли студентські роки Надії Григорівни, сповнені молодого ентузіазму, веселих
пригод, натхненного навчання й оволодіння
професією вчителя молодших класів... А далі…
Доля!..
У кожного вона своя, а в Надії Григорівни
- це коханий чоловік, який у силу своїх службових обов’язків завіз молоду дружину в далекий
Таджикистан. Там і закінчила Душанбинський педагогічний інститут ім.
Т.Г.Шевченка. Та серце рвалося до рідного Придністров’я, на малу батьківщину, де квітують у степах червоні маки та білосніжні ромашки, де п’янить пахощами рожево-фіолетовий чебрець...
У роздумах про рідних серцю людей, про безтурботні молоді роки, про
витівки долі - не помітила, як знову переступила поріг училища.
Сергій Борисович Балан не міг не прийняти на роботу наполегливу молоду вчительку, сповнену бажання самій вчитися і вчити інших.
І полетіли роки, як ті осінні журавлині зграї... А впереміш народжувались
дітки... Один за одним - і з кожним ще більше радості і щастя, і бажання жити і
творити... В коловороті повсякденного життя не помітила, як пролетів сорок
один рік повсякденної наполегливої праці вдома і в коледжі. Одинадцять груп
шкільного відділення випустила Надія Григорівна Гарусова - була класним
керівником, мамою для студентів, надійним вимогливим товаришем, вихователем молодих душ...
Скільки досягнень здобуто за ці роки! Завжди удосконалювалась, з честю
проходила атестації, відповідально, самовіддано ставилась до всіх посад, які їй
довіряли. Завжди привітна, усміхнена, доброзичлива - такою пам’ятають її колишні студенти, такою її знають колеги коледжу. «Училище - мій рідній дім», завжди каже пані Надія, старший вчитель-методист, Відмінник народної освіти.
Колектив Білгород-Дністровського педагогічного фахового коледжу
щиро вітає з Днем працівників освіти заслуженого вчителя України, професіонала своєї справи Гарусову Надію Григорівну!
Наша глибока повага Вам, дорога колего, за багаторічну наполегливу
працю,за Ваш вагомий внесок у розвиток освіти нашого коледжу, міста, області. Невтомний творчий пошук нових методів викладання, високий професіоналізм, вимогливість, справедливість забезпечили Вам повагу серед колег, студентів та їх батьків.
Зичимо міцного здоров’я, невичерпної енергії для втілення у життя
цікавих ідей, нових творчих злетів, здійснення всіх планів і задумів!
Колектив Комунального закладу
«Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»

ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ
У Білгород-Дністровському комунальному закладі «Міський Центр
дитячої творчості» на посаді керівника гуртка «Кольорова петелька»
працює Ірина Павлівна ПОХИЛЮК - представниця нового покоління
керівників гуртків з сучасним нестандартним поглядом на освітній процес та на взаємовідносини з гуртківцями.
Кращою нагородою для педагога є досягнення її вихованців, а вони не підводять свого наставника. Подяки, грамоти та дипломи - відзнаки, які отримують учні за участь у міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах: всеукраїнський конкурс мистецтв «В житті потрібно мріяти»; всеукраїнський
фестиваль мистецтв «Vivat Lviv»; Міжнародний фестиваль мистецтв «Золоті
промені талантів»; Міжнародний творчий марафон «Єдина мирна Україна»;
творчий конкурс до 31-річниці Незалежності України та багато інших.
За вагомий внесок у розвиток талановитих дітей та молоді, за високий професіоналізм у роботі, підтримку та збереження національного мистецтва, підготовку переможців конкурсів Ірина Павлівна Похилюк неодноразово була нагороджена подяками та грамотами
організаторів конкурсів. Вихованцям є на кого рівнятися, тому що Ірина Павлівна завжди поряд зі своїми підопічними під час підготовки до участі в конкурсах, адже особистість кожної дитини для педагога надважлива.
Колектив центру дитячої творчості пишається тим, що поряд із ними працює така творча, обдарована людина.
Бажаємо Вам, Ірино Павлівно, творчого натхнення! Пам’ятайте: колеги завжди поряд і готові Вас підтримати.
Наталія ЦВІКОВА,
директор Білгород-Дністровського КЗ МЦДТ

Приклад профспілкового лідера
Однією з найактивніших профспілкових лідерів є
КОЗИК Тетяна Володимирівна, яка очолює первин ну п рофс пі лк ову орг ані заці ю ОЗО
«Першотравневий ліцей» Визирської сільської ради Одеського району. Після закінчення Одеського
д е рж а вно го п е д аго гі чног о і нс т ит ут у і м.
К.Д.Ушинського приїхала за направленням в даний
заклад працювати вчителем математики. Непомітно
пролетіло 45 років. За сумлінну і результативну працю
має вищу категорію та звання «вчитель-методист».
Шанована серед учнів, батьків та колег.
Тетяна Володимирівна обрана головою профкому в
1997 році. З того часу серед членів профспілкової організації навіть у думках не було наміру переобрати
свого лідера.
Профком став ініціатором створення у закладі кімнати психологічного розвантаження, який функціонує
понад 13 років. Цей кабінет — гордість школи, адже в
ньому проходять неформальні зібрання колективу,
ведуться відверті розмови щодо створення творчого
мікроклімату в колективі, душевні бесіди на підтримку колег, у яких сини, чоловіки захищають Україну.
До Тетяни Володимирівни звертаються колеги з різних приводів, і для кожного вона знайде час, щоб
вирішити наболіле питання.

Співпрацює Тетяна
Володимирівна з адміністрацією освітнього
закладу, спільно вирішують питання тижневого навантаження,
запровадження додаткових пільг для обслуговуючого персоналу,
виходячи з вимог Правил внутрішнього
трудового розпорядку,
розробляють та узгоджують з батьками режим роботи закладу.
У цей тяжкий час, коли в країні війна, особливо
важливо підтримати колег, надати їм матеріальну та
моральну допомогу. Тетяна Володимирівна є прикладом профспілкового лідера в організації цієї роботи.
Не зупиняється на досягнутому, завжди в пошуку нових форм роботи з членами Профспілки.
Завдяки Тетяні Володимирівні профспілкова організація ОЗО «Першотравневий ліцей» сьогодні працює як
єдиний цілеспрямований орган.
Валентина БУЛЬБА,
голова Лиманської об’єднаної організації Профспілки
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Низький уклін вам, дорогі освітяни!

Бог дарував їй учительську долю
Бог дарував їй учительську долю,
Не ту, що гладенька...
А ту, що у серці пташиною б'ється
І перед лихом ніколи не гнеться,
Таку, що не спиниш, не скажеш " доволі",
Бо вчитель- це сцена, де є усі ролі...
Біжать роки... Швидкоплинна ріка часу. Легкокрилими
чайками промайнуло безтурботне дитинство, неповторна
юність. Навіть ті десятки років сумлінної педагогічної праці ніби 5 хвилин. Ось так склалося життя героїні цієї розповіді Сіряк Тетяни Арсеніївни - яка на свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначатиме свій ювілей. Її знають і поважають не лише
в Кодимі, вона гордість нашої громади. Відмінник освіти України, вчитель вищої категорії, вчитель - методист, заступник голови Кодимської об'єднаної організації Профспілки, член комітету
Одеської обласної організації Профспілки, заступник директора
з навчально-виховної роботи опорного закладу " Кодимський
ліцей N1"- найбільшого освітнього закладу громади. Майже
півстоліття назад Тетяна Арсеніївна після закінчення Балтського
педагогічного училища переступила поріг Кодимської першої. З
тих пір школа стала для неї рідною і близькою. Працювала ви-

хователем, вожатою, вчителем початкових класів.
З року в рік зростала педагогічна майстерність вчительки.
З 1997 року переведена на посаду заступника директора та вчителя зарубіжної літератури. Невтомна, неспокійна, одержима в
праці, Тетяна Арсеніївна є взірцем для своїх колег. Багато традицій народилося в школі лише завдяки її педагогічному таланту. Гордістю ліцею є Зал шкільної слави, де зібрані матеріали з
історії школи, фото майже всіх випусків, починаючи з 1936 року
- року відкриття першої середньої школи в районі. По зернинках
збирала матеріал разом із колегами. Про історію школи вона
розповідає з особливим вогником в очах. Гордиться своїми колегами, випускниками, які шлють слова вдячності звідусіль.
А ще Тетяна Арсеніївна – багаторічний профспілковий лідер.
З початку своєї трудової діяльності вона в керівних органах
шкільної та районної профспілкових організацій. Понад 30 років
- член комітету обласної організації Профспілки. Люди їй довіряють, бо завжди готова прийти на допомогу, дати пораду, вирішити будь - яку проблему.
Неможливо охопити всі грані життя і діяльності людини, яка
ніколи не належала собі, бо ж їй, ще крім професійних якостей,
важливі суто людські: вона безмежно любляча мама і вірна дру-

Щоранку поспішає до дитячого садка жвава, симпатична, усміхнена жінка – це Любов Григорівна НАУМЕНКО.
Її в селі знають не лише як чудову виховательку, завідувачку, а й як людину творчу, що пише прекрасні
вірші.
І ось уже понад 47 років (з них 10 років директором)
працює вона в Михайлопільському закладі дошкільної
освіти «Перлинка».
Любов до прекрасного прищепили її в дитинстві мама та
бабуся. Перший вірш написала в 10 років. «Уже й не
пам’ятаю чому, - згадує Любов Григорівна, - але називався він «Апельсин» і послала я цей вірш у «Зірку». Надрукували. А потім з’явилися її вірші на сторінках обласної чернігівської газети «Сіверщина», Іванівської районної, газети «Сільські вісті», збірки «Любов – життя».
Що хвилює її творчу натуру, яка тематика творів?
Перш за все, вона, як вихователька з багаторічним досвідом, щиросердна мати і бабуся, людина з
громадянською позицією, глибоко розуміє, що Україні потрібні освічені, мужні сини й дочки суверенної держави. Таких людей вона мудро, по-материнськи, виховує своїми творами.
Україно! Я до тебе всім серцем горнусь,
Обнімаю так ніжно, як матір рідненьку свою.
Надзвичайною теплотою та ніжністю пройняті вірші авторки, присвячені темі материнства. ЇЇ твори
не лише багаті на тематику, а й є різножанровими - це і лірика, і балади, і бувальщини, і гуморески,
тому кожен наступний твір грає новим відтінком на її багатій поетичній палітрі.
Надія БУРДЕЙНА,
вчитель української мови та літератури Михайлопільської гімназії

Війна…Все зруйнувала у житті…
Не пишуться ні вірші ні пісні…
Одна лиш думка: «Коли мир настане?»
І «брат» цей наш бомбити перестане?
Коли вернуться з чужини родини?
І як спинити крик у домовини?
Йому лиш 20 або 25…
Як матері про смерть сина сказати?
Так, був Герой! А він для неї син!
Єдиний, рідний, він такий один…
Її надія і любов і радість.
Із ним не страшно було зустріти старість.

І квіти устеляють всю дорогу
Яка веде до рідного порогу…
І крик, і плач по всій нашій Вкраїні
Коли везуть дітей у домовині…
Коли з землею зрівнюють міста..
Звідки до нас прийшла така біда?
Так це ж «брати» так наші постарались
Що без житла, і шкіл, садків остались
Життів вже тисячі людей лишили
Жінок, дітей - нікого не жаліли.
І як їм після того всім живеться?
Вважають, що їм просто все минеться.

І все померкло… Зразу в одну мить..
За що? Чому? І як це зупинить?
Ні, це не він!..Цього не може бути…
Чому ж тоді всі на колінах люди?

Повинна кара їм прийти небесна
За Маріуполь, Миколаїв і Одесу
А ми усі помолимося Богу!
За всіх бійців, за нашу Перемогу!

І чорний цей кортеж і прапор майорить…
І «Пливе кача» жалібно звучить…

Любов НАУМЕНКО
29.07.2022

За багаторічну
педагогічну
та
профспілкову
діяльність Сіряк
Тетяна Арсеніївна за рішенням
президії комітету Одеської ОО ППОНУ представлена до
нагородження нагрудним знаком ЦК Профспілки працівників освіти і науки України «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України».
Шановна Тетяно Арсеніївно, прийміть найщиріші
вітання з ювілейним днем народження та високою нагородою! Нехай сторицею повертається те добро, що Ви десятиліттями віддавали дітям, колегам, спілчанам!
Микола ДЯЧЕНКО,
голова Кодимської об’єднаної організації Профспілки

З ТУРБОТОЮ ПРО КОЛЕГ

Виховання поезією

ВІРШ ПРО ВІЙНУ

жина, найдобріша
бабуся, турботлива
сестра, тітонька,
щира порадниця,
берегиня родинного вогнища.

БУРДЕЙНА Надія Іванівна, обравши
шлях вчителя української мови та літератури, понад 40 років працює в Михайлопільській школі (сьогодні це Михайлопільська гімназія) з єдиним записом у трудовій
книжці. Понад 25 років є незмінним головою первинної профспілкової організації.
Основним пріоритетом у роботі профспілкової організації Надія Іванівна вважає захист
соціально-економічних прав працівників.
Також приділяє особливу увагу інформаційній,
культурно-масовій,
спортивнооздоровчій роботі, як важливим чинникам мотивації членства в Профспілці. Сприяє розвитку серед працівників та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, організації
оздоровлення, задоволення культурних та духовних потреб працівників школи та членів
їх сімей. Вона знає потреби кожного члена колективу, тісно співпрацює з дирекцією гімназії.
За досягнення в роботі Надія Іванівна нагороджена Почесними грамотами районного,
обласного та Центрального комітетів Профспілки.
Окрім громадської роботи, вона – прекрасний педагог, який виховав уже не одне покоління учнів. Це турботлива мама та бабуся, вірна дружина, гарна жінка.
Порядність, чесність, вимогливість, тактовність, врівноваженість – складають основу
високого авторитету Надії Іванівни серед учнів, батьків та колег.
Нещодавно рішенням президії комітету Одеської обласної організації Профспілки Бурдейна Надія Іванівна представлена до нагородження нагрудним знаком ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України «Профспілковий лідер».
Тетяна ПАНАСЮК,
голова Іванівської об’єднаної організації Профспілки

Наш справжній профспілковий лідер
Нашій первинці пощастило – її очолює
творча і відповідальна людина, справжній
лідер профспілкового руху – НЕСТЕРЕНКО
Юрій Вікторович, вчитель фізкультури вищої
категорії
Новоселівського опорного закладу
освіти Куяльницької сільської ради Подільського
району.
Запорукою його багаторічної плідної праці є
свої прості, але дієві принципи роботи. Це своєрідна життєва мудрість, вироблена роками діяльності: вміння вислухати, розрадити кожного члена
колективу, розділити думки і погляди кожного,
стримувати свої емоції, керуючись відчуттям
самоконтролю, запобігти будь-яким конфліктним
ситуаціям у колективі. Завдяки лідерським якостям Юрія Вікторовича створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і взаємоповаги.
Метою роботи нашого голови профкому є не
лише створення належних умов праці (заробітна
плата та робочі місця, безпечна праця, правовий
захист та матеріальна підтримка), але й спортивна, культурно-масова робота, відпочинок і розваги тощо. Особливо це відчувається у святкові дні,
коли збирається весь колектив, звучать щирі слова привітань, сміх та пісні.
З початком повномасштабного вторгнення
російської федерації наша первинка влилася в
спільну роботу всієї країни і кожного громадянина України для наближення спільної Перемоги

над рашистськими загарбниками та стала
надійним тилом і підтримкою. Так за
шість місяців
збройної агресії наш колектив виготовив і
відправив на
передову близько 10 тисяч банок м’ясного плову, ящики випічки, засоби гігієни.
Є безліч прикладів самовідданої праці Юрія
Вікторовича як лідера, які доводять, що профспілка — це не «пережиток» епохи, а велика згуртована родина, кожен член якої на своєму місці й
робитиме все, щоб крок за кроком наближати
нашу спільну Перемогу.
Щиро вітаємо Вас, Юрію Вікторовичу, з Днем
працівників освіти. Бажаємо миру й злагоди,
міцного здоров’я та ще на довгі роки зберегти
запас енергії, бадьорості духу! Нехай доля дарує
Вам щастя, рідні та близькі – любов, а люди, які
Вас оточують – повагу!
З повагою колектив Новоселівського ОЗО
Куяльницької сільської ради Подільського району
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Пріоритети діяльності галузевої Профспілки
та її організаційних ланок під час воєнного стану
Розв’язана російською федерацією війна внесла свої
корективи і в діяльність Профспілки працівників освіти і
науки України та її організаційних ланок.
Освітянська Профспілка, яка об’єднує понад 1,4 мільйона працівників закладів та установ освіти, студентську молодь
у перший же день засудила дії росії та звернулася до своїх міжнародних профспілкових партнерів у світі та Європі із закликом
зробити все можливе для посилення тиску на агресора, щоб
припинити це жахіття. Були направлені вимоги до Інтернаціоналу освіти та Європейського комітету профспілок освіти про
виключення з їхього складу загальноросійської профспілки освіти, яка, підтримавши війну в Україні, не може вважатися демократичною організацією, що захищає мир, свободи та повагу до
людської гідності.
Представники нашої Профспілки активно проводить антивоєнну інформаційну кампанію за кордоном. Зокрема 5-6 липня
2022 року у Бельгії відбулася Спеціальна конференція Європейського комітету профспілок освіти (ЄКПО), на якій була прийнята «Резолюція за мир в Україні».
У Бостоні (США) на Національному з’їзді Американської
федерації вчителів виступила заступниця голови Профспілки
Ольга Чабанюк, яка розповіла про наслідки повномасштабної
війни в Україні, терор і розруху, які завдає нашій країні агресорка-росія, руйнування шкіл та університетів, понівечені життя
мільйонів громадян. Учасники з’їзду від імені 1,7 мільйона
американських спілчан прийняв Резолюцію щодо солідарності з
Україною.
Студентська молодь та профспілкові лідери з усієї країни
змонтували і поширили в інтернеті відео, на якому розповіли
жахливу правду про війну в Україні та закликали європейців

закрити небо над Україною!
Освітянські профспілкові організації Одещини з перших днів
російської агресії всі активно долучилися до зміцнення обороноздатності країни. Разом з адміністраціями закладів освіти
проводять велику організаційну та волонтерську роботу: купують ліки та продукти харчування, готують їжу для наших воїнів, плетуть маскувальні сітки, збирають продукти харчування і
необхідні речі для ЗСУ; організовують благодійні ярмарки,
формують продуктові набори для воїнів у бойових частинах;
шиють бафи, спальні мішки, розпізнавальні пов’язки на рукави,
роблять їжаки проти важкої техніки.
Працівники закладів профтехосвіти надають тероборонівцям
безкоштовні перукарські та швейні послуги; автомобільний
транспорт, допомогу у зварювальних та столярних роботах.
Для тимчасово переміщених осіб з районів бойових дій збирають одяг, продукти харчування, гігієнічні набори тощо.
На допомогу Збройним Силам України із профспілкових бюджетів бюджетів перераховано більше 2,5 млн.грн, близько
півмільйона грн витрачено на потреби місцевої територіальної
оборони, в тому числі перераховано в обласний
фонд
«Оборона Одещини». І цей процес триває.
Не залишилися без підтримки наші спілчани, в яких у результаті ракетних обстрілів було пошкоджено майно, це в основному жителі м. Одеси, сіл Дачне та Маяки. Всі вони отримали
профспілкову допомогу в розмірі від 15 до 50 тис. грн у залежності від ступеня нанесеної шкоди.
Профспілкові органи постійно здійснювали контроль та проводили роз’яснювальна роботу щодо застосування трудового
законодавства в умовах воєнного часу. Адже війна не повинна
бути причиною, а тим більше виправданням порушень трудових
та соціально-економічних прав працівників.

Працівниками виконавчого апарату комітету Одеської ОО
ППОНУ надавалася консультативна, методична, практична,
правова допомога членам Профспілки та організаційним ланкам. Видано 37 інформаційних бюлетенів з роз’ясненнями щодо
дій керівників та працівників у період воєнного стану, зокрема з
питань:
- оплати праці освітян та збереження доплат та надбавок;
- надання матеріальної допомоги на оздоровлення;
- оподаткування профспілкових виплат потерпілим від війни
спілчанам;
- надання відпусток різних видів;
- прав та гарантій мобілізованих працівників та тих, що вступили до лав територіальної оборони;
- ведення кадрового діловодства та дій у разі втрати документів;
- проведення медичних оглядів у воєнний час;
- як захистити себе під час ракетних обстрілів;
- гарантій працівникам, відрядженим за кордон тощо.
За ініціативою Федерації профспілок України, з метою надання необхідної гуманітарної та юридичної допомоги профспілками Польщі та інших європейських країн, сприяння поверненню
освітян в Україну організовано збір інформації щодо членів
Профспілки, які виїхали за межі України.
Ми продовжуємо навчати дітей, учнівську та студентську
молодь, а значить - працювати на ПЕРЕМОГУ!
Я дякую всім освітянам за мужність, терпіння і сумлінну
працю в ці надважкі часи! Нехай цей навчальний рік буде
тихим і спокійним! Тримаймося! В єдності - наша сила! Все є
і, безумовно, буде Україна !
Любов КОРНІЙЧУК,
голова Одеської обласної організації Профспілки

Одеський національний технологічний університет –
синергія традицій і сучасності в навчанні та науці
Історія Одеського національного технологічного сервісу ОНТУ».
Завдяки тісній співпраці з проуніверситету починається з далекого 1902 року - з відкриття
мисловими та бізнес-партнерами з метою
Одеської школи мукомелів.
забезпечення високої якості освітньої та
Сьогодні технологічний університет не тільки один із наукової діяльності впродовж останніх
найстаріших освітніх і наукових центрів України, але й визна- років в університеті створено понад 50
ний за кордоном сучасний інноваційний науково-навчальний нових сучасних навчальних науковоцентр підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств дослідних лабораторій, які надають можхарчової та переробної промисловості галузей АПК, енергетич- ливість студентам здобувати практичний
ного сектору економіки та природоохоронних технологій, нау- досвід, моделювати виробничі задачі.
кових досліджень з розробки функціональних продуктів харчуСеред цих науково-дослідних
вання, безпечної експлуатації ефективних систем перетворення, лабораторій є лабораторія мехатроніки і
транспортування та використання енергетичного потенціалу робототехніки FabLab MiRONAFT
країни в різноманітних високотехнологічних галузях промисло- (компанії CAMOZZI і Festo), лабораторія
вості, медицині та побутовому господарстві. За роки існування промислових контролерів і САПР (фірми
університет підготував понад 100 тисяч фахівців, серед яких «Нібулон» і «S-Engineering»), лабораторія
понад 5 тисяч випускників – громадяни з 75 країн світу. Випус- метрології, технологічних вимірювань і
кники ОНТУ - це відомі науковці, інженери, керівники різних приладів (фірми «Нібулон», «СВ Альтерівнів, які досягли успіху не тільки за допомогою ґрунтовних ра», «Тера»), лабораторія електромеханіфахових знань, а й завдяки гармонійному поєднанню в освіт- ки і мехатроніки (фірма Eaton-Moeller) та
ньому процесі тих дисциплін, що розширюють світогляд моло- багато інших.
дої людини, навчають логічно й нестандартно мислити, сприяЗа останні роки перелік лаборають формуванню особистості.
торій було оновлено. До них доєднались RAIM (Robotics ArtifiОдеський національний технологічний університет cial Intelligence Mind), роботизований манекен для інтенсифікасертифікований за системою міжнародних стандартів ISO у ції продажів у рітейл бізнесі фешн індустрії. Робот спроектовагалузі діяльності «Надання послуг у сфері освітньої, наукової но з можливостю зміни кількості ступенів свободи та із можлита науково-технічної діяльності, підвищення кваліфікації і пе- вістю перепрограмування послідовності рухів на відстані без
репідготовки кадрів» - сертифікат ISO 9001:2015 німецької участі кінцевого споживача. Зараз ведуться переговори щодо
компанії TUV.
експорту манекенів в Ізраїль, Німеччину і США.
Модель навчання базується на підвищенні професійКафедра комп'ютерної інженерії є розробником комного рівня викладачів, тісній співпраці з промисловими підпри- п'ютерної гри з віртуальною реальністю з використанням просємствами і на формуванні активної позиції студентів. Нині в торового трекінгу Leap Motion. Пропонується технологія розроуніверситеті навчається понад 8000 студентів. У 2022 році бок комп'ютерних ігор з використанням не стандартних контровступ на ступінь бакалавра здійснюється за 23 спеціальностями. лерів очок віртуальної реальності okulus, а трекера Leap Motion,
Між університетом та провідними підприємствами та асоціація- який може відстежувати переміщення рук у пристрої.
ми України укладено 31 договір про співробітництво в напрямНавчально-наукова лабораторія сенсорного аналіку підвищення якості та ефективності практичної підготовки зу - це перший в Україні центр відбору, навчання і контрофахівців. В освітньому процесі широко використовуються мож- лю експертів в галузі харчової промисловості, що створена
ливості 30 філій випускових кафедр ОНТУ, у т. ч. на 24 провід- як майданчик для спілкування між споживачем і виробниних підприємствах України та баз виробничої практики на під- ком за сприянням і завдяки інвестиціям компанії «Шабо».
приємствах Південного регіону.
Лабораторія проводить сенсорний аналіз харчових продукОсобливою гордістю закладу є науково-технічна біблі- тів згідно з міжнародними стандартами, здійснює підготовотека – сучасний інформаційний та соціокультурний центр, до ку і навчання випробувачів і експертів сенсорного аналізу, а
структури якого входять 7 абонементів, 11 спеціалізованих також проводить дослідження споживчих переваг харчових
читальних залів, 14 бібліотечних пунктів та цифровий хаб. Її продуктів, презентацій нових видів продукції.
фонди нараховують 1 182 164 примірників. Бібліотека містить
Навчально-виробнича лабораторія «навчальний рестосучасні та раритетні видання, електронний каталог, є доступ до ран «112» -це підвищення якості підготовки здобувачів освіти,
бібліотек інших закладів освіти та світових асоціацій. .
проходження практики, робота над проєктами бакалаврських і
До структури університету входять 4 навчально- магістерських робіт. Ресторан є майданчиком щодо отримання
наукових інститути, науково-дослідний інститут, 10 факульте- відповідних компетенцій з надання послуг у сфері харчування і
тів, 39 кафедр, серед них 33 – випускові, 4 відокремлені струк- ресторанного обслуговування. Виробнича і наукова місія полятурні підрозділи – фахові коледжі: ВСП «Одеський технічний гає в наданні якісних послуг щодо харчування викладачів, співфаховий коледж ОНТУ», ВСП «Механіко-технологічний фахо- робітників, абітурієнтів і здобувачів освіти університету.
вий коледж ОНТУ», ВСП «Фаховий коледж промислової автоУ 2019 році відкрито дві сучасні лабораторії: навчальматики та інформаційних технологій ОНТУ, ВСП «Фаховий но-виробнича лабораторія «М’ясна майстерня» і навчальноколедж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури наукова лабораторія цифрових технологій автоматизації та

електроприводу. Остання організована на базі кафедри електромеханіки і мехатроніки за підтримки компанії «С-Інжиніринг»
на основі обладнання концерну Siemens AG.
Протягом 2020 р. створені навчально-наукові лабораторії: «My University TV» – «Моє університетське телебачення»
і потужна навчально-наукова лабораторія «Смарт обладнання»,
організована за підтримки компанії «Зернова столиця».
У 2021 р. з’являються ще лабораторії. Навчальнонаукова лабораторія «Жирового харчування» за сприяння ТОВ
«Біохімтех», яка оснащена сучасним обладнанням для визначення складу та якості харчових, кормових продуктів і сировини і є єдиною в Україні, де поєднуються дослідження хімічного
складу жиру та його впливу на організм людей та тварин. Навчально-наукова лабораторія «Контролю якості та безпечності
харчових продуктів» на кафедрі технології молока, олійножирових продуктів та індустрії краси, відкрита за підтримки
Міжнародних відносин з ЄС «Поширення знань лабораторної
практиці європейського простору».
В серпні 2022 р. на базі кафедри технології зернових
продуктів, хліба і кондитерських виробів почала функціонувати
навчально-наукова лабораторія «Реології тіста та контролю
якості хлібопродуктів».
Все починалося з маленьких кроків, а сьогодні, в Одеському національному технологічному університеті створена
потужна база щодо проведення наукової, науково-дослідної
роботи здобувачів вищої освіти.
Ректорат Одеського національного
технологічного університету
Комітет Одеської обласної організації Профспілки вітає
колектив ОНТУ з 120-річчям з дня заснування закладу вищої
освіти! Бажаємо нових досягнень заради розквіту України,
миру та перемоги!
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ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМИ ЮВІЛЕЯМИ!
3 вересня особистий ювілей відзначила Лілія Павлівна БОНДАРЕНКО, голова Біляївської об’єднаної організації Профспілки.
Лілія Павлівна є незмінним керівником
територіальної організації Профспілки протягом багатьох років.
На своєму професійному шляху проявила
себе як талановитий
учитель та справжній
профспілковий лідер.
Доброзичлива та комунікабельна, Лілія Павлівна
тримає руку на пульсі освітянського життя в районі,
плідно співпрацює з керівниками відділів та управлінь освіти територіальних громад. Під її керівництвом освітяни Біляївщини беруть активну участь в
обласних конкурсах, оглядах та змаганнях, які організовуються Одеською обласною організацією
Профспілки.
Шановна Ліліє Павлівно! Щиро вітаємо Вас з особистим ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я та довгих

22 вересня особистий ювілей відзначив Богдан-Дмитро
Васильович МОТУЛЬКО, голова Первинної профспілкової організації працівників Національного університету
«Одеська політехніка».

25 вересня особистий ювілей відзначила Тетяна Василівна
СТРАХОВА, голова Первинної профспілкової організації
працівників Одеського національного технологічного університету.

Богдан Васильович є незмінним
керівником первинної профспілкової організації працівників вже
понад 25 років, адже користується
глибокою повагою та довірою
серед спілчан, адміністрації закладу та колег по галузевій Профспілці. Одеській політехніці він присвятив усе своє життя: тут отримав
вищу освіту, а потім пройшов
шлях від аспіранта до завідувача
кафедри.

Тетяна Василівна вже більше
30 років є незмінним очільником первинної профспілкової
організації. Тривалий час вона
була керівником секції вищої
школи комітету Одеської обласної організації Профспілки,
членом президії обласного
комітету, а також членом ЦК
Профспілки. Свою роботу вона й сьогодні поєднує з викладанням в університеті та виданням наукових робіт.

Богдана Васильовича знають як людину інтелігентну, високо
освічену, дипломатичну. Він створив сильну команду профактивістів, яка тримає на контролі захист прав та інтересів
працівників університету.
Шановний Богдане Васильовичу! Прийміть щирі вітання з
особистим ювілеєм. Бажаємо Вам многая літа, міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги. Нехай у Вашій оселі
завжди панує мир, радість та затишок, а успіх супроводжує

Під керівництвом Тетяни Страхової Первинна профспілкова
організація працівників ОНТУ є однією з найактивніших та
найдієвіших.
Шановна Тетяно Василівно! Щиро вітаємо Вас з особистим
ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, миру, щасливої долі. Нехай Ваш професійний шлях супроводжується новими досягненнями та нагородами, а всі задуми успішно втілюються в
життя.

З повагою президія комітету Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

Кузня спортивних талантів Одещини
Одеська дитяча спортивна школа № 1 була
заснована 21 квітня
1945 року. Завдяки успіхам її вихованців заклад неодноразово був
удостоєний почесних
нагород та посідав призові місця в оглядах.
Найбільшим успіхом
школи є золота медаль
Маргарити Ніколаєвої
на XVII Олімпійських
іграх 1960 року в Римі зі
спортивної гімнастики.
На початковому етапі
основною спеціалізацією
ДЮСШ була спортивна
гімнастика, тому відділення спортивної
гімнастики працює з 1945 року. Також у
1945 році працювали відділення легкої атлетики, спортивних ігор (волейбол, баскетбол,
футбол), плавання, фехтування, боксу та
рукопашного бою. Відділення художньої
гімнастики працює з 1946 року. У 1947 році
у школі працювало 14 викладачів з наступних видів спорту: гімнастика, баскетбол,
легка атлетика, фехтування, бокс, шахи,
гімнастика художня, лижі та теніс, спортивної акробатики з 1950 року, стрибків на
батуті з 1978 року.
До 1961 року в школі працювали відділення волейболу, баскетболу та боксу. У 1963
році було відкрито відділення стрибків у
воду, який пропрацював всього 5 років і в
1968 році його змінило фехтування, яке
працювало до 1987 року. З 1992 року працює відділення ушу, а з 2007 року відкрито
відділення спортивних танців.
У 2009 році школі була присвоєна вища
категорія і вона стала переможцем обласного огляду-конкурсу вищої спортивної майстерності з розвитку видів спорту, що не
входять до програми Олімпійських ігор
(серед СДЮШОР та шкіл вищої категорії).
З 2010-го ДЮСШ майже щороку посідає

веб-сайт

призові місця в обласних оглядах-конкурсах
серед СДЮШОР та перші місця у рейтингах
з олімпійських та не олімпійських видів
спорту.
Також тренерсько-викладацький колектив
КПНЗ «КДЮСШ № 1» у 2012 році був нагороджений почесною грамотою Одеської
міської ради.
Колектив школи нагороджувався у 2021
році за високі спортивні результати, показані в олімпійському циклі та сприяння розвитку олімпійського руху в Одеській області.
З 2013 року по теперішній час школу
очолює Бакаленко Лілія Вікторівна.
На сьогодні у КЗСПО «КДЮСШ № 1»
працює шість заслужених тренерів України:
Силютін Віктор Павлович та Браілова Регина Геннадіївна (у відділенні стрибків на
батуті), Рошинець Олена Арсенівна у відділенні спортивної акробатики та Федорцов
Володимир Вікторович у відділенні ушу,
Палій Віктор Васильович та Борисов Леонід
Вікторович у відділенні ушу.
Сильні тренери, успішні вихованці та
спортивна слава минулих років - секрет
успіху Одеської КДЮСШ №1 та джерело
натхнення для майбутніх перемог у змаганнях.

Отримуйте новини
від Одеської обласної
організації
Профспілки в режимі
online

«ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»
Реєстраційне свідоцтво ОД №1295-176-Р
Засновник: Одеська обласна організація Профспілки
працівників освіти і науки України

сторінка в Facebook

ТІЛЬКИ РАЗОМ – МИ СИЛА!
У цей складний час дуже важливо підтримувати і допомагати один одному.
Одеський національний економічний університет, в особі ректора Анатолія Ковальова, проректора з наукової роботи Олександра Літвінова, який також є заступником керівника Координаційного гуманітарного штабу при ОВА, профком працівників в особі Тетяни Корольової, студенти, аспіранти, працівники підрозділів від початку агресії не залишаються осторонь
від підтримки не лише своїх працівників, а й жителів України.
Університет прийшов на допомогу
сім'ї, яка залишилася
без даху над головою
внаслідок ворожого
ракетного удару по
селу на Одещині
вночі 19 липня. Родині передали дитячий
одяг та харчування,
візок та інші потрібні
речі. Також були
підготовлені та передані продуктові набори для інших постраждалих
внаслідок
ворожого обстрілу.
У березні нашому
університету надали
допомогу колеги з
університету прикладних наук міста Мітвайда (Німеччина),
які самотужки зібрали, завантажили і доставили в університет допомогу у вигляді продуктів, вітамінів та одягу. Все це свідчить про справжнє бажання німецьких викладачів підтримати українських колег у найбільш складні часи для нашої країни. Такі вчинки дозволяють залишатись впевненими, що така міцна дружба та велика підтримка допоможе нам у боротьбі з ворогом у скрутний період та наблизить час перемоги.
Частина цієї допомоги була розподілена між співробітниками університету, а частиною ми поділилися з іншими - надали допомогу другому пологовому будинку м. Одеси та колективам закладів
середньої освіти.
У серпні за ініціативи ректора ОНЕУ Анатолія Ковальова, аспіранта Олександра Носаченка та
благодійної організації "ASOCIATIA PHONEO" прибула чергова гуманітарна допомога з Румунії,
відповідно, була надана гуманітарна допомога пологовому будинку № 5 м. Одеси (життєво необхідні та найважливіші лікарські препарати), Красносільському дитячому будинку-інтернату
(кліматичне, комп'ютерне та медичне обладнання) та Одеському національному економічному університету (необхідні товари, матеріали для обладнання бомбосховищ в університеті).
Напередодні навчального року переселенці з Маріуполя та Херсона отримали продовольчі набори та канцелярію для школярів.
Завдяки Одеському національному економічному університету та Координаційному гуманітарному штабу діти та дорослі здобули не лише допомогу, а й гарний настрій.
Економічний університет спільно з Координаційним гуманітарним штабом не припиняють підтримку людей, які опинилися в скрутному становищі.
Тільки разом – ми сила!!! Небайдужість до проблем, готовність завжди прийти на допомогу – це
основна риса українського народу!!! Віримо в перемогу – все буде Україна!!!
Валентина КУБІК,
голова профбюро факультету менеджменту,
обліку та інформаційних технологій ОНЕУ
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