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Вітаємо молодь Одещини
з Днем студента!
Навіть у важкі воєнні часи життя триває, і 17 листопада ми, як і раніше, вітаємо студентів з їх святом. Адже це свято молодих, сміливих, креативних – тих, хто будує майбутнє України.
Ми пишаємося нашими студентами не лише завдяки успіхам у навчанні, спорті та художній самодіяльності. В цьому році вони проявили себе
ще й як відчайдушні волонтери та справжні патріоти своєї країни.
Висловлюємо вам, шановні студенти, щиру вдячність за підтримку
українських бійців та цивільних громадян, які постраждали від бойових
дій.
Бажаємо, щоб наснага, енергія та оптимізм завжди супроводжували
вас на життєвому шляху. Нехай навчання буде успішним та легким, а
найважливіше – проходитиме під мирним небом. Зичимо вам міцного
здоров’я, втілення в життя заповітних мрій, блискучих досягнень на
шляху до опанування обраної професії!
Президія комітету Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

Підтримуємо студентів — профспілкових активістів Одещини
Одеська обласна організація Профспілки традиційно відзначає найактивніших студентів, які продемонстрували відмінні результати як у навчанні, так і в профспілковій діяльності. В цьому році до Дня студента нагороджені Почесними грамотами комітету Одеської ОО ППОНУ та грошовими винагородами в розмірі по 1863,35 грн
за активну участь у профспілковій роботі, розвиток студентського профспілкового руху та з нагоди святкування
Дня студента:

Одеський національний
технологічний університет:
- Коцюк Ангеліну Сергіївну, студентку І курсу
СВО магістр, профгрупорга групи ТЗХ-51а, факультету технології зерна і зернового бізнесу;
- Носова Артема Тимуровича, студента ІІІ курсу
СВО бакалавр, профгрупорга групи ТВ-31, факультету технології вина та туристичного бізнесу;
- Бойцову Марію Павлівну, студентку І курсу СВО
магістр, профгрупорга групи КН-356, факультету
компʼютерної інженерії, програмування та кіберзахисту;
- Козадаєву Вікторію Валентинівну, студентку
ІІ курсу СВО магістр, заступника голови профспілкового
бюро студентів факультету нафти, газу та екології;
- Березюка Дениса Володимировича, студента
ІV курсу СВО бакалавр, профгрупорга групи ЕН-141, факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки.

- Терзі Ірину Володимирівну, студентку ІІ курсу,
члена профспілкового комітету;
- Широченко Анастасію Максимівну, студентку
ІІ курсу, члена профспілкового комітету.

Ізмаїльський державний
гуманітарний університет:
- Заболотню Анну Геннадіївну, студентку ІІІ курсу
факультету управління, адміністрування та інформаційної
діяльності, члена профспілкового комітету.

Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова:
Одеський національний
- Друзь Анастасію Сергіївну, студентку ІV курсу, члеекономічний університет:
на профспілкового комітету, голову профспілкового бюро
- Бойко Надію Олександрівну, студентку ІV курсу,
геолого-географічного факультету;
голову первинної профспілкової організації студентів.
- Стойкову Дар’ю Геннадіївну, студентку ІV курсу,
члена профспілкового комітету, голову профспілкового бюВітаємо студентів з нагородженням та бажаємо
ро факультету міжнародних відносин, політології та соціолонових досягнень у навчанні та громадській діяльності!
гії;
Південноукраїнський національний
- Колошнюк Оксану Сергіївну, студентку ІV курсу,
педагогічний університет
члена профспілкового комітету, голову профспілкового бюім. К.Д. Ушинського:
ро факультету історії та філософії;
Гержик
Єлизавету Андріївну, сту- Михайлова Володимира Ігоровича, студента ІІ курдентку
ІІ
курсу,
голову
профспілкового бюро
су, члена профспілкового комітету, голову профспілкового
факультету
іноземних
мов;
бюро Фахового коледжу;
- Козій Катерину Олександрівну,
студентку ІІІ курсу, голову профспілкового
Національний університет «Одеська політехніка»:
бюро факультету початкового навчання;
- Лидюк Дар'ю Володимирівну, студентку І курсу,
- Сулім Наталію Вікторівну, студен- Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила
члена профспілкового бюро інституту медичної інженерії;
тку І курсу, заступника голови профспілкового 2023 рік Європейсь- Фурмана Данила Олексійовича,
студента
комітету по роботі зі студентами.
ким роком навичок
ІV курсу, члена профспілкового комітету студентів, голову
(European Year of
профспілкового бюро інституту інформаційної безпеки раОдеський державний
Skills). Вона підкресдіоелектроніки та телекомунікацій;
екологічний університет:
лила, що потрібно
- Шуршанова Артема Михайловича, студента
ІІ курсу, члена профспілкового комітету студентів, заступнинабагато більше зосе- Маклигіну Тетяну Ігорівну, студе- редитися на інвестика голови профспілкового бюро інституту цифрових технонтку V курсу, голову профспілкового бюро ціях у професійну
логій дизайну та транспорту;
- Яшкіна Станіслава Олександровича, студента гідрометеорологічного факультету.
освіту та підвищення
V курсу, члена профспілкового комітету студентів, заступникваліфікації. Адже
ка голови профспілкового бюро інституту економіки та меДержавний університет
студенти є фундаменнеджменту.
інтелектуальних технологій
тальною
цінністю
і зв’язку:
вищої
освіти
на європейському рівні.
Національний університет
- Мордовцеву Ганну Вадимівну,
«Одеська юридична академія»:
студентку ІV курсу, члена профспілкового Європейська спілка студентів закликала Європейську Комісію активно
- Борщ Аліну Анатоліївну, студентку ІІ курсу, за- комітету.
залучати студентів на всіх рівнях до планування та реалізації європейської
ступника голови первинної профспілкової організації по
освітньої політики.
роботі зі студентами;
Міжнародний гуманітарний
Тому, безсумнівно, 2023 рік можна сміливо назвати Роком студентства
- Кіріченко Альбіну Романівну, студентку ІІІ куруніверситет:
су, заступника голови профспілкового бюро факультету ад- Лазарєву Дар'ю Валентинівну, – а отже, підтримка молоді, що навчається, сьогодні є надважливою. І
вокатури та антикорупційної діяльності;
студентку ІІ курсу, члена профспілкового комі- наш внесок у цю справу сприятиме запровадженню інновацій та підви- Касяненка Ігоря Сергійовича, студента І курсу, тету;
щенню конкурентоспроможності компаній.
члена профспілкового бюро факультету журналістики.
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Наші студенти — наше майбутнє!
Профспілковий діяч та активіст
Носов Артем Тимурович - студент ІІІ курсу
факультету технології вина та туристичного
бізнесу Одеського національного технологічного
університету.
Проявив себе як дисциплінований студент,
спортсмен, активний член первинної профспілкової
організації студентів університету. З 2021 року є
молодіжним проректором з соціальних питань,
оздоровлення і спорту, член стипендіальної комісії
університету.
За час своєї профспілкової діяльності, незважаючи на карантинні обмеження, які діяли в Україні, був постійним організатором заходів «Zoomперерви» для студентів та викладачів, які проводились за допомогою сучасних засобів комунікації.
Артем постійно бере участь у благодійних заходах.
Як представник профспілкової організації він є
одним з організаторів благодійних акцій з надання
допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування, що є вихованцями спеціалізованих інтернатів м. Одеси. Коли розпочалася
війна, Артем був організатором збору коштів для
закупівлі питної води для міста Миколаєва, мешканці якого постраждали від російської агресії.
Під час вступної компанії-2022 організовував
та брав участь у зйомках рекламних відеороликів
про університет для абітурієнтів.
Артема знають як старанного та відповідального студента, який завдяки своїм діловим якостям,
працелюбності та відмінним організаційним здібностям досягає найкращих результатів у навчанні
та громадській діяльності.
Він демонструє також значні успіхи в спорті

та має особисті досягнення, зокрема у
2021 році:
- 2 місце в
складі команди Одеської області в змаганнях XVI літньої
Універсіади України
з бадмінтону в парній
категорії
(чоловіки);
- 3 місце Чемпіонату України з
бадмінтону серед
молоді в парній
категорії.
Серед особистих якостей Артема
Носова можна відзначити його працездатність,
комунікабельність та уміння встановлювати взаємовідносини зі студентами та викладачами, творчий підхід до справи, витриманість і тактовність,
цілеспрямованість, наполегливість, уміння відстоювати свої погляди, самокритичність, уміння вислуховувати поради, сприймати критику та робити
висновки. Він користується заслуженим авторитетом і повагою серед студентів.
Дмитро Скрипніченко,
голова Первинної профспілкової
організації студентів Одеського національного технологічного університету

Наша перспективна студентка
Дар’я Лазарєва – студентка II курсу факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму Міжнародного гуманітарного університету.
З початку навчання в Міжнародному гуманітарному університеті Дар‘я проявила себе як комунікабельна та активна студентка. До вступу до університету дівчина 10 років займалася
танцями в народній студії сучасного танцю в Донецьку, разом
з танцювальним колективом брала участь у всеукраїнському
телевізійному проєкті «Україна має талант», де вони стали
півфіналістами.
Зараз Дар’я – член Молодіжної ради Одеської районної ради.
Студентка створила танцювальну команду в Міжнародному
гуманітарному університеті, щоб виступати на різних заходах
та турнірах. Її життєва мета – досягати поставлених цілей та
вдосконалюватись у своєму напрямку. Поруч із нею завжди її
батьки та друзі, які допомагають та підтримують.
Сьогодні Дар’я Лазарєва є головою факультету менеджменту,
готельно-ресторанної справи та туризму у профспілковій організації по роботі зі студентами.
Ніколас Учава,
голова Первинної профспілкової організації студентів Міжнародного гуманітарного університету

Молодь – це наше майбутнє!
Вітаємо Заболотню Анну Геннадіївну, здобувачку вищої освіти IІI курсу факультету управління
адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету з отриманням відзнаки Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України!
Заболотня Анна Геннадіївна є студенткою IІI
курсу факультету управління адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного
університету, яка навчається одночасно за двома спеціальностями: «Середня освіта: математика» та «Право».
Вона є старостою академічної групи, виконує
обов'язки першого заступника голови студентської ради
факультету управління адміністрування та інформаційної
діяльності, член відділу з якості освіти студентської ради
Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
Анна - ініціативна та відповідальна студентка,
активно займається науковою діяльністю. Брала участь у
круглих столах та наукових конференціях Ізмаїльського державного гуманітарного університету, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, має власні наукові публікації. Протягом трьох семестрів отримує підвищену стипендію, яка призначається за результатами навчальної діяльності. Також
студентка наполегливо займається самоосвітою. Доказом є чисельні сертифікати завершених курсів, що
пропонують освітні платформи EdEra, Prometheus, «Дія. Цифрова Освіта» та інші.
Анна Заболотня активно бере участь у профспілковій діяльності університету та є справжнім
профспілковим лідером.
Ольга Гармаш,
голова Первинної профспілкової організації Ізмаїльського
державного гуманітарного університету

Талановита в усьому
Стойкова Дар’я — студентка IV курсу
факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного
університету
імені
І.І.Мечникова.
Свій шлях в профкомі студентів та аспірантів Даша почала з посади профгрупорга
своєї групи. Вже наприкінці 1 курсу стала
заступником голови профбюро факультету, а незабаром і самою головою. Також
Дар’я входить до вченої ради факультету
та великої вченої ради університету. Студентка пише наукові статті, проводить
дослідження та виступає на різноманітних
конференціях й конкурсах.
У 2021 році Дар’ю нагородили відзнакою
«Кращий студент - громадський діяч» за її
досягнення в сфері організації заходів в
університеті та поза межами закладу,
спрямованість на забезпечення потреб
студентства у політичних, культурних і
професійних галузях.
З перших днів повномасштабної війни на
території України студентка почала займатися волонтерством: працювала в гуманітарних штабах, плела маскувальні сітки,
допомагала внутрішньо переміщеним особам в оформленні документів та працевлаштуванні, організовувала благодійні ярмарки та збір коштів, надавала психологічну
допомогу постраждалим, виступала представником від гуманітарного штабу та

молодіжних організацій.
Дар’я неодноразово співпрацювала з місцевою владою та її представниками. Разом
із депутатом Одеської міської ради проводила соціологічні опитування, стажувалася в ЗМІ, взаємодіяла з партнерами.
Маючи театральну освіту, Даша виступає
на сцені та ставить власні спектаклі, пише
сценарії для вистав та короткометражних
фільмів, створює актуальний інформаційний контент в соціальних мережах. Наразі
студентка працює над власним документальним проєктом на тему війни в Україні.
Первинна профспілкова організація
студентів Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова

Природжений лідер
Козій Катерина Олександрівна - студентка третього року навчання
факультету початкового навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.
Катерина відразу після вступу
до закладу активно долучилася до участі
в студентському житті.
На перших зборах в академічній групі вона була обрана профгрупоргом. Катерина відповідально ставиться
до громадської роботи та сумлінно виконує всі доручення. Чудово поєднувала
посаду профгрупорга та голови студентського профбюро факультету, а вже з
вересня цього року обрана головою студентського самоврядування ПНПУ ім.
К.Д. Ушинського.
Попри воєнні часи, Катерина
залишається у стінах університету та
завдяки своїм відмінним організаторським здібностям продовжує об’єднувати
студентів. За цей навчальний рік вона
була ініціатором або брала участь у проведенні таких заходів: «Посвята в студенти», «Суботник», «Збір речей для поранених солдатів ЗСУ» тощо. Організувала
відвідання студентами університету виставки розбитої техніки російських окупантів, яка проходить на меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї, та
провела круглий стіл для студентського активу «До дня захисників і захисниць
України».
Катерина проявляє активність також при проведенні інших студентських
навчальних, науково-дослідних, культурно-масових та спортивних заходів.
Наталія Cулім,
заступник голови Первинної профспілкової
організації Південноукраїнського національного педагогічного
університету ім. К.Д. Ушинського по роботі зі студентами

Шановні студенти!
Завжди раді бачити ваші статті в газеті “Освітянський профспілковий вісник”. Надсилайте матеріали на електронну скриньку obkom.odessa@gmail.com, та ми опублікуємо їх в газеті, на офіційному сайті Одеської обласної організації Профспілки та
нашій сторінці у Фейсбуці.
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Наші студенти — наше майбутнє!
Бути профлідером —
означає допомагати людям
Фурман Данило Олексійович - голова профспілкового бюро інституту інформаційної
безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
Національного університету «Одеська політехніка».
Данило - активний студент, який завдяки своїм
неперевершеним навичкам комунікації, завжди
може знайти підхід до будь-якої людини, вирішити ті чи інші питання шляхом перемовин.
З самого дитинства займався бойовими видами
спорту: дзюдо та змішаними бойовими мистецтвами.
Захоплюється збірними моделями, особливо моделями авіаційної промисловості. Має свою невелику колекцію.
З початку повномасштабного вторгнення рф Данило активно займається волонтерською діяльністю: розвозить різноманітні ресурси по
військових частинах, допомагав у пошитті бронежилетів та плетінні маскувальних сіток,
збирає речі для внутрішньо переміщених осіб та облаштував бомбосховище.
Разом із своїм профспілковим бюро організовує різні заходи в інституті, займається питаннями студентів, допомагає в організації та проведенні заходів профспілкового комітету студентів, завжди готовий прийти на допомогу.
Марія Войтовецька,
голова Первинної профспілкової організації студентів
Національного університету «Одеська політехніка»

МГУ: 20 РОКІВ
НЕВПИННОГО РУХУ ВПЕРЕД!
4 листопада 2022 року колектив Міжнародного гуманітарного університету відсвяткував свій день народження – 20 років з дня заснування приватного закладу вищої
освіти академіком Сергієм Васильовичем Ківаловим.
20 років - це порівняно невеликий проміжок часу, за який Міжнародний гуманітарний університет пройшов період становлення від 7 студентів у 2002 році до понад 7000 здобувачів
освіти сьогодні.
Динамічно розвиваючись, університет став одним із провідних закладів вищої освіти
України! Завдяки злагодженій роботі всього колективу має конкретні результати і досягнення: університет отримав державне замовлення; кожна нова вступна кампанія б’є рекорди;
відкриваються нові спеціальності, розширюється і вдосконалюється матеріально-технічна
база, професорсько-викладацький склад – це команда високопрофесійних та натхненних людей – докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів.
Керівництво закладу веде постійний та ефективний діалог з представниками дипломатичної місії країн-лідерів на світовій арені; діє програма подвійних дипломів з Варшавським
університетом; має найбільшу кількість наукових проєктів, які фінансуються Європейським
Союзом; реалізовані важливі соціальні проєкти, направлені на допомогу одеситам.
Працівники та студенти Міжнародного гуманітарного університету не залишаються
осторонь, коли йдеться про підтримку Збройних Сил України. Організовували донорський
збір крові для бійців ЗСУ, надавали безкоштовну стоматологічну допомогу тим, хто служить
у ЗСУ та теробороні, передавали на блокпости пакунки з продуктами, а до шпиталю – медикаменти. У жовтні первинна профспілкова організація студентів організовувала благодійні
ярмарки зі збору коштів для української армії. Гроші від продажу смаколиків пішли на закупівлю новітніх дронів.
Сьогодні ректором Міжнародного гуманітарного університету є Костянтин Вікторович Громовенко – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, який у
минулому, до речі, очолював первинну профспілкову організацію та був членом комітету
Одеської обласної організації Профспілки.
За 20 років Міжнародний гуманітарний університет досяг свого розквіту та невпинно рухається вперед, а колектив націлений на нові перемоги та звершення!

Щиро вітаємо колектив працівників та студентську молодь Міжнародного
гуманітарного університету з 20-річчям! Бажаємо студентам блискучих успіхів на
шляху до здобуття професійної освіти, а трудовому колективу – успішного розвитку та популяризації закладу на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Нехай ваші
здобутки стануть натхненням для розвитку української вищої школи та наближають нашу країну до перемоги!
Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України

Блискучий старт нашої Тетяни
Маклигіна Тетяна - студентка курсу 1 курсу освітнього
ступеня магістр факультету гідрометеорології Одеського
державного екологічного університету.
З перших років навчання у виші Тетяна активно брала участь у громадському та спортивному житті свого факультету. Вислів «Усе, що ми знаємо, знаємо розумом; тому ніяке
чуття не є знанням» - це гасло, з яким студентка досягає бажаних вершин.
Навчання дається їй із легкістю, тому з ІІ курсу отримує стипендію Президента України. Посіла призове місце в
конкурсі «Молодий вчений 2021 року Одеського державного
екологічного університету». На своєму рахунку має багато
наукових робіт, які публікують у наукових збірниках. Також
Тетяна є організатором багатьох заходів від профкому університету.
Студентка захоплюється малюванням та волейболом, бере участь у різних конкурсах та змаганнях. Майже два роки працює за фахом в Гідрометцентрі ЧАМ. За час навчання Тетяна показала себе з найкращого боку, тому користується авторитетом не тільки серед студентів, а й серед викладачів.
Анастасія Сівак,
голова Первинної профспілкової організації студентів
Одеського державного екологічного університету

Виховуємо дітей у найкращих традиціях
та не забуваємо про сучасні тенденції
«Наш рідний садочок! Наше гніздечко! Ти найкращий, найулюбленіший!В нашому садочку завжди цікаво та весело!
Тут працюють найкращі й найдобріші вихователі. Вони, як другі «мами» для нас! В садочку найдбайливіші няня та помічники вихователів! А наші кухарі дуже смачно готують!
Наш завгосп завжди дбає про те, щоб було все, що необхідно діткам! Медична сестра мила та ласкава, вона завжди прийде на допомогу! А директор – найкраща й найрозумніша,
це вона створила такий гарний садок!» - так говорять про Одеський заклад дошкільної
освіти «Ясла-садок» №75 вихованці та батьки.
Наш заклад дошкільної освіти знаходиться в історичній частині центру Одеси та функціонує з 1957 року.
Ось вже понад 20 років він працює за інноваційними технологіями всесвітньо відомого італійського педагога Марії Монтессорі та її послідовниці й однодумниці – видатного українського
педагога Софії Русової.
Керівником, ідейним натхненником нашого садка та дружного колективу є заслужений працівник
освіти Халєєва Лариса Георгіївна. Під її керівництвом дошкільний заклад став учасником всеукраїнського проєкту "Відродження гуманістичної педагогіки в Україні».
Основним завданням колективу було створення
нової моделі українського дитячого садка, спрямованого на демократизацію навчально-виховного
процесу в дошкільному закладі, гуманізацію освітнього процесу, особистісно-орієнтований підхід до
кожної дитини та створення умов для самореалізації
вихованців і педагогів.
І це успішно вдалося.
Сьогодні в ЗДО є три різновікові групи, в яких
працюють творчі та самовіддані педагоги вищої
категорії з вищою освітою, які проходили навчання
в Київській школі Монтессорі, мають сертифікати
Мюнхенського центру Монтессорі. На базі дошкільного закладу проведено 10 міжнародних семінарів з
впровадження інноваційних технологій у навчально
-виховний процес дошкільних установ. Він є базовим для слухачів Одеської академії неперервної
освіти Одеської обласної ради. За цей час педагогічним колективом було проведено більше 100 семінарів-практикумів для педагогів міста та області.
Сьогодні в дитячому садочку працює 19 працівників, і всі є членами Профспілки. Вже 15
років очолює профспілкову організацію творча і відповідальна людина — Кононенко Ліна
Михайлівна, вихователь вищої категорії.
Первинна профспілкова організація ЗДО «Ясла – садок» №75 домагається створення таких
умов праці, за яких кожен працівник міг би працювати і розвиватися як особистість, знаючи,
що його права і свободи будуть непорушними. Але дуже важливо, щоб у колективі відчувалася
родинна атмосфера, де кожен готовий прийти на допомогу ближньому у складній ситуації. Тут
дуже вдало діє гасло нашої Профспілки: «В єдності – наша сила!».
Педагогами дошкільного закладу розроблені й опубліковані методичні рекомендації на допомогу методистам, вихователям міста та області: «Попереднє календарно-тематичне планування», «Педагогіка народного календаря», «Орієнтоване календарно-тематичне планування з
народознавства на основі інноваційних педагогічних технологій Марії Монтессорі та Софії
Русової», тощо.
Щорічно вихователями дошкільного закладу з метою підвищення педагогічного досвіду,
обміну досвідом та для освіти батьків видається педагогічна бібліотечка «Разом з нами» з усіх
розділів програми: «Мовленнєвий розвиток», «Космічне виховання», «Логіко – математичний
розвиток дітей дошкільного віку», «Навички практичного життя», «Сенсорний розвиток».
(Продовження на стор.4)

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК

4
ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ
НАЙКРАЩОГО ДИРЕКТОРА!
Є в педагогіці такий інтерактивний прийом, як «асоціативний кущ»:
пропонується слово, і до нього добираються поняття, що виникають у пам’яті стосовно цього слова.
Володимир Михайлович Герасименко… І в студентів, і у викладачів відразу з’являється безліч асоціацій: раціональний господар, умілий керівник, турботливий наставник, щиросердна людина, а
ще - відповідальний, ініціативний, толерантний, творчий, знаючий, демократичний,
товариський, оптимістичний. Всі ці слова«промінчики», об’єднані разом, створюють багатобарвний букет – характеристику директора Білгород-Дністровського
педагогічного фахового коледжу Володимира Михайловича Герасименка.
В його трудовій книжці всього
кілька записів:
1985 рік – призначений учителем
фізики в Андріївську середню школу Білгород-Дністровського району Одеської
області.
1985-1987 – служба в рядах Радянської Армії.
З 1987 року – вчитель фізики в
Білгород-Дністровському педагогічному
училищі.
Молодий, завзятий, творчий – він
зразу заслужив повагу серед студентів та
викладачів. То ж коли у 2000 році постало
питання, кому бути директором училища,
колектив майже одноголосно вирішив: це
буде Володимир Михайлович.
З того часу спливло 22 роки кропіткої виснажливої праці, періодів злетів і
невдач, пошуків і досягнень. І зараз, оглядаючись назад, Володимир Михайлович
може пишатись: його задуми реалізовані в
життя! Прагнув створити при коледжі
структурний підрозділ початкової школи і ось у цьому році вже відбувся перший
випуск учнів. Це стало справді знаменною
подією! Тепер студенти мають змогу проходити педагогічну практику в рідних
стінах, удосконавлюватись, реалізовувати
принципи НУШ. Це було нелегко, але
директор і педагоги з честю витримали
випробування, а щорічна наповнюваність
класів говорить сама за себе.
Організувати центр відпочинку і
культури студентів – ще одна мрія директора, яка успішно реалізувалася: при гуртожитку було прибудовано кафе, де проводяться позакласні заходи, де студенти
мають змогу відпочивати, спілкуватися,
слухати музику.
Створити матеріальну базу для
відділення
«Фізичне
виховання» завдання нелегке, але високі спортивні
досягнення студентів, добра їх слава на
різних аренах спонукали Володимира
Михайловича до здійснення задуму. І ось
уже старий спортивний майданчик заповнився гулом техніки, а невдовзі всі з подивом споглядали на оновлений сучасний
стадіон з новомодним покриттям та міцними футбольними воротами.
З ранньої весни і до пізньої осені
пламеніють на подвір’ї коледжу різнокольорові троянди, квітують, радують серця
студентів, викладачів, батьків… А навколо корпусів підростають молоді берізки,
липи, клени – і в цьому також одне з починань директора, його творча ініціатива.
Біля входу в головний корпус –
горда постать славної поетеси Лесі Украї-

веб-сайт

нки. Цей білосніжний пам’ятник – дарунок коледжу від меценатів міста – добрих
друзів Володимира Михайловича.
А трішки поодаль – постамент
відомому польському поету Адаму Міцкевичу. Цей затишний куточок зі зручними
лавочками і розлогими високими деревами полюбляють студенти та викладачі.
«Так виховується інтерес і пошана
до історії нашого міста», - впевнений
В.М. Герасименко.
Здобутків справді багато: організовано і проведено на базі училища всеукраїнську нараду-тренінг «Національнопатріотичне виховання засобами предметів філологічного циклу», разом з творчою групою розроблено інноваційну модель «Нова українська школа», ліцензовано структурний підрозділ «Заклад дошкільної освіти – заклад освіти І ступеня»…
Звичайно, Володимиру Михайловичу допомагає потужний педагогічний
колектив, що дружно підтримує всі починання директора.
Депутат Білгород-Дністровської
міської ради ХХІV скликання, почесний
професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету, відмінник освіти,
викладач-методист – такий далеко не повний послужний список досягнень. А ще
почесні грамоти, подяки від різних державних установ.
Та найбільшим здобутком директора є те, що він зміг створити професійний творчий колектив однодумців і направити його роботу на здобуття високих
успіхів у навчально-виховному процесі.
У цьому році Герасименку Володимиру Михайловичу – 60 років. Цей
ювілей співпав ще з однією знаменною
датою
–
150-річчям
БілгородДністровського педагогічного фахового
коледжу.
То ж побажаймо ювіляру міцного
здоров’я, наснаги, любові, щастя, добра,
творчих планів і успішної їх реалізації. А
ще – «многая, многая літа»!!!
Від імені колективу
Білгород-Дністровського педагогічного фахового коледжу
Р.П. Даценко

Виховуємо дітей у найкращих традиціях
та не забуваємо про сучасні тенденції
(Продовження. Початок на 3 стор.)
У дошкільному закладі впроваджені основні
дидактичні принципи Марії Монтессорі: індивідуальний підхід до навчання та виховання, свобода вибору діяльності дитини, розвиток самостійності, любов до праці і порядку.
У дитячому садку створені комфортні умови
для кожної дитини: у групах облаштоване спеці-

вну спадщину видатного українського педагога
Софії Русової, основними принципами якої були: національне виховання, гуманізм, народність, повага до традицій, історії, культури і
мови українського народу. І що дуже важливо не втратити спадкоємності поколінь і з дуже
раннього віку розвивати в дітей національний
інстинкт - учити усвідомлювати себе громадя-

альне розвивальне середовище, яке обладнане
спеціальними меблями, повним комплектом
класичного матеріалу Марії Монтессорі та Софії Русової, а також посібниками, розробленими
самими вихователями.
У кожній групі діють мультимедійні комплекси: комп'ютер, проектор, інтерактивна дошка,
що дає можливість вихователям і дітям проводити заняття на сучасному рівні.
На сайті закладу публікується інформація про
роботу педагогічного колективу з дітьми на
заняттях, під час ігор та свят, походи до музеїв і
театрів, екскурсії по місту.
Велика увага в дошкільному закладі приділяється патріотичному вихованню дітей. З цією
метою педагоги активно використовують духо-

нином, маленькою частинкою своєї великої
країни.
Досвід роботи закладу постійно висвітлюється
в засобах масової інформації: на телебаченні, в
газетах і журналах: «Голос України», «Одеський
вісник», «Вечірня Одеса», журнал «Наша школа», сімейний журнал «Фамілія», журнал
«Фаворит», всього більше 50 публікацій.
За відгуками директорів шкіл, учителів та батьків випускники нашого дошкільного закладу є
самостійними, самодостатніми, творчими особистостями, працьовитими й активними, з високою мотивацією до навчання в школі.
Марія Демчук,
голова Приморської районної
організації Профспілки

Маленьке свято для першокурсників
Наприкінці жовтня профком студентів Державного університету “Одеська політехніка” за підтримки комітету Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
організував для студентів першого курсу освітньої програми «Інформаційні технології в цифровому маркетингу» приємний сюрприз — екскурсію по Одеському будинку вчених.
Молодь була у захваті від відвідання старовинної графської садиби, мальовничих залів та подвір’я
Будинку вчених.
Студенти Одеської політехніки висловили вдячність профспілковим органам та директору
Одеського будинку вчених Світлані Жековій за незабутню екскурсію та позитивний настрій, який
подарувало знайомство з історичною пам’яткою міста.

Комітет Одеської обласної
організації Профспілки нагородив
В.М. Герасименка Почесною грамотою комітету Одеської ОО ППОНУ
та щиро бажає щасливої долі, здоров’я, миру, нових блискучих здобутків
на професійній ниві та втілення в
життя всіх творчих задумів!

Отримуйте новини
від Одеської обласної
організації
Профспілки в режимі
online
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