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Дорогі, прекрасні, щирі, ніжні колежанки!
Вітаємо вас зі святом 8 Березня –
Міжнародним жіночим днем!
Ваша чуйність, самовідданість та турбота дарують світові любов і
добро. Ми пишаємося та надихаємося тим, як у тендітній жіночій душі
поєднуються делікатність та наполегливість, романтичність та сильна
воля, вміння піклуватися про оточуючих та керувати колективами.
Дякуємо вам за милосердя, турботу та кропітку працю. Нехай вас
завжди супроводжуватимуть натхнення та удача, а підтримка оточуючих допомагає втілити в життя будь-які плани і проєкти.
Бажаємо вам, милі жінки, весняного сонячного настрою, море квітів
та приємних сюрпризів, родинного затишку та відчуття надійної підтримки від близьких та друзів. Нехай кожен день дарує здійснення
мрій, радість та щасливі посмішки!
З повагою
президія комітету Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України

Визначено переможців першого
туру конкурсу «Учитель року-2022»
11 лютого 2022 року було підбито підсумки першого туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2022», який проходив у закладах загальної середньої освіти Одещини. Захід
відбувся в режимі онлайн на базі Одеської обласної академії неперервної освіти Одеської обласної ради.
Впродовж січня-лютого за перемогу в конкурсі боролися 77
вчителів, з яких до другого етапу пройшло 29 учасників. Визначення переможців відбувалося за 4 номінаціями: «Біологія»,
«Інформатика», «Мистецтво» та «Основи правознавства».
На фінальному етапі першого туру конкурсанти взяли участь
у випробуваннях «Методичний практикум» та «Дистанційний
урок». Останнє продемонструвало відповіді, які педагоги віднайшли на виклики онлайн-освіти; показало високий рівень
технологічної підготовки вчителів, які вміло адаптували навчальний матеріал до цифрового формату, проявили креативність
у застосуванні електронних освітніх ресурсів, у здійсненні
процесу комунікації між учасниками освітнього процесу. В
«Методичному практикумі» конкурсанти презентували креативні ідеї щодо навчання за методами Нової української школи,
імплементованими в умовах диджиталізації.
За результатами спільного засідання фахового журі першо-

го туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2022» були визначені переможці та лауреати конкурсу. Оголошуючи імена переможців,
Ірина Коваль, заступник начальника
управління Департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної
адміністрації, зазначила, що відповідно до програми «Освіта Одещини» всі отримають грошову винагороду.
Любов Задорожна, ректор КЗВО
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», вітаючи
переможців, повідомила, що всі учасники першого туру отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації. З метою вивчення та впровадження досвіду конкурсантів у практику роботи
закладів загальної середньої освіти планується їх залучення до
участі в роботі курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та школи педагогічної майстерності.
Голова Одеської обласної організації Профспілки Любов
Корнійчук подякувала конкурсантам за сміливість,
креативність і самовідданість та оголосила, що всі
спілчани-переможці будуть нагороджені преміями
комітету Одеської обласної організації Профспілки, а
також зможуть отримати позачергово та понадпланово пільгові профспілкові путівки в санаторії, з якими
Одеська обласна організація Профспілки уклала договори на 2022 рік. Крім того головам територіальних
організацій рекомендовано звернутися з клопотанням
до керівництва територіальних громад про преміювання учителів за рахунок освітньої субвенції.

Перемогу в І турі конкурсу здобули:

І місце

з номінації «Біологія» — Плахутенко Тетяна Степанівна, вчитель Одеського ліцею №9 Одеської міської
ради Одеської області;
з номінації «Інформатика» — Пашкевич Ольга Вікторівна, вчитель Болградського навчально-виховного
комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенівліцей» Болградської міської ради Одеської області;
з номінації «Мистецтво» - Трубніков Максим Валерійович, вчитель Одеського ліцею № 9 Одеської міської ради Одеської області;
з номінації «Основи правознавства» - Майорський
В‘ячеслав Віталійович, вчитель Чорноморського економіко-правового ліцею № 1 Чорноморської міської
ради Одеського району Одеської області.

ІІ місце
з номінації «Біологія» - Ткач Світлана Миколаївна,

вчителя навчально-виховного комплексу «Білинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Балтської міської ради Одеської області;
з номінації «Інформатика» - Дмитрієва Марина Вікторівна, вчитель Матроського закладу загальної середньої освіти
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської
області;
з номінації «Мистецтво» - Гайванюк Діна Ростиславівна, вчитель Чорноморської спеціальної школи Чорноморської
міської ради Одеського району Одеської області;
з номінації «Основи правознавства» - Карпенко Діана
Вікторівна, вчитель Красносільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів — ліцей Красносільської сільської
ради Одеського району Одеської області.

ІІІ місце
з номінації «Біологія» - Миронюк Олександра Миколаївна, вчитель Одеської загальноосвітньої школи №105 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
з номінації «Інформатика» - Вишневська Ніна Іванівна,
вчитель навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» Балтської міської
ради Одеської області;
з номінації «Мистецтво» - Чепканич Елеонора В’ячеславівна, вчитель приватного закладу «Одеська початкова школа
«Нова Генерація»;
з номінації «Основи правознавства» - Жиленко Володимир Володимирович, вчитель навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 — колегіум» Балтської міської ради Одеської області.
Вітаємо наших освітян з перемогою та бажаємо їм
успіхів та нових досягнень на професійній ниві!
Служба зв’язків з громадськістю і ЗМІ
Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України
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Наші прекрасні освітянки: Міжнародному жіночому дню присвячується

Більше ніж просто колега
Напередодні нашого жіночого свята хочемо привітати
одну з найактивніших та найдосвідченіших діячок профспілкового руху не тільки Київського району м. Одеси, а й
усієї Одещини. Це Зоя Василівна БУКАТОВА – ветеран
Одеської обласної організації Профспілки.
Зоя Василівна очолювала Київську районну організацію
Профспілки м. Одеси з 1986 по 2005 рік. Після того, як залишила посаду голови, стала радником на громадських засадах в
комітеті. Зоя Василівна неодноразово допомагала в профспілкових справах та по сьогоднішній день консультує профактивістів майже з усіх питань – правових, фінансових, соціального
партнерства.
Вона має багато друзів: і давніх, і нових «фейсбучних», що
є підтвердженням доброзичливості та чуйності цієї жінки, жінки,з якою приємно спілкуватися на будь-які теми. В освітянській та профспілковій сфері Зою Василівну знають як людину
небайдужу, що тримає руку на пульсі останніх подій. Вона є
об’єктивною та справедливою, ніколи не соромиться висловити свою думку, яка, можливо, комусь і не сподобається, але
робить це з притаманною їй дипломатичністю – важливою
рисою профспілкового діяча.
Для нас Зоя Василівна – не просто колега, а справжній
друг, член родини, що завжди дасть мудру пораду і в особистих справах. Нещодавно їй виповнилося 80 років, але вона, як
й завжди, залишається енергійною та сильною духом, активно долучається до громадського життя.
Шановна Зоє Василівно! Від імені активу Київської районної та Одеської обласної організацій
Профспілки щиро вітаємо Вас з ювілеєм та з 8 Березня! Бажаємо зберегти свій оптимізм, чарівність та
доброту душі на довгі-довгі роки! Здоров’я Вам міцного, сили та наснаги для подальших справ!
Ольга Циганкова,
голова Київської районної організації Профспілки

Успішний учитель – той, що прийшов
у школу за покликом душі
Кожен вчитель – неповторний, бо кожен посвоєму любить дітей. Ця любов складається з безлічі кришталиків, великих і малих. Якщо правильно
їх обрамити, то вони переливатимуться різними
неповторними кольорами. Так і учні, особливо
початкових класів, якщо їх вміло згуртувати, організувати, зацікавити, то з ними, як кажуть у народі, можна гори перевернути. Справжньому вчителю це під силу, бо учні початкових класів довіряють та щиро люблять свою першу вчительку.
Палке захоплення професією, людяність, чесність, скромність вирізняють з-поміж інших колег
вчителя початкових класів Вигодянського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вигодянської
сільської ради БУЧКО Наталію Миколаївну. Вона не
лише навчає дітей, а й є головою первинної профспілкової організації вже багато років.
Наталія Миколаївна, вчитель з 36-річним стажем
роботи, працює в новій українській школі перший рік.
За невеликий проміжок часу її першачки навчилися
читати, вилучати потрібні звуки зі слів, моделювати
слова, розпізнавати голосні та приголосні, тверді та
м’які звуки, висловлювати своє ставлення до прочитаного.
Щодня Наталія Миколаївна використовує на уроках інтерактивні вправи, творчі завдання для розвитку креативного та логічного мислення, бачить плоди своєї праці, коли вчорашні, дещо злякані малюки перетворюються на вихованих та поміркованих учнів. Кожен її урок – це сходинка до пізнання чогось
нового, невідомого, але цікавого та корисного.
За багато років своєї педагогічної діяльності заслужила глибоку шану серед колег, батьків та учнів, даруючи їм не тільки знання і досвід, а й тепло своєї душі.
Летять роки, ніби казка. Багато учнів Наталії Миколаївни повиростали, знайшли своє місце у цьому неспокійному житті, але для багатьох вона назавжди залишається «мамою-вчителькою». Дуже теплі і
приємні спогади зберігають у пам’яті її колишні учні.
Школа для Наталії Миколаївни – це все її життя. Щодня вона заходить до класу та цікавиться
справами дітей, допомагає підготуватися до уроку, а посеред заняття кличе їх на фізкультхвилинку. Наталія Миколаївна з учнями знову буде говорити про звичайні людські цінності: доброту, милосердя,
взаємодопомогу. І кожне її слово, слово вчителя – це ще одна цеглинка, що вибудовує людину – гідну,
чесну, щиру. Така вона, нелегка й неоціненна робота справжнього педагога.
Лілія Бондаренко,
голова Біляївської об’єднаної організації Профспілки

У січні 2022 року особистий ювілей відсвяткувала Тетяна Миколаївна ГУЦУЛЮК, яка багато років очолювала Татарбунарську районну організацію Профспілки. Комітет Одеської обласної організації Профспілки сердечно вітає Тетяну Миколаївну й з минулою ювілейною датою, і з прийдешнім святом 8 Березня!
З нагоди Міжнародного жіночого дня включаємо до нашої добірки розповідей про
освітянок уривок з автобіографічного есе Тетяни Гуцулюк про нелегкий, але такий
захоплюючий шлях становлення профспілкового лідера.

И, ПРОГОНЯЯ ПРОЧЬ СОМНЕНЬЯ
И НЕНАСТЬЯ, Я ЛИШЬ ДОБРА
ОТ ЭТОЙ ЖИЗНИ ЖДУ
Защищать людей, отстаивать их
интересы было предначертано на моей
линии жизни.
1996 год. Сидоренко Владимир Сергеевич, заведующий отделом образования,
убедил меня дать согласие возглавить
Татарбунарскую районную профсоюзную организацию работников образования, оставляя за мной должность методиста по воспитательной работе районного
отдела образования. 21 год мне предстояло возглавлять организацию.
Не скажу, что я легко дала согласие,
но выбор был сделан, и я приступила к
руководству большой по численности
(больше 2000 членов) организации. Мне
предстояло серьезное испытание: 7 месяцев не выплачивалась зарплата работникам образования района. Пришлось начинать свою работу по защите членов
профсоюза с изучения первого юридического документа – «закона о забастовке».
В области положение с выплатами зарплат
было тяжёлое. На областной митинг на
Куликовом поле в Одессе в защиту справедливых социальных требований педагогов
приехали учителя со всех районов
Одесской области. Я на этом митинге была
в списке выступающих. Выступать нам
предстояло на импровизированной сцене машине с опущенными бортами. После
выступления у нас брали интервью различные телеканалы. Какая же это была тяжелейшая ответственность – выступать от
имени всего профсоюза района!
Сейчас трудно даже вспомнить все
процедурные составляющие подготовки
забастовки. Заседания комиссий примирения, арбитражные встречи, плановые митинги – все надо было зафиксировать под
протокол, вовремя оформить. Начальника
отдела образования Сидоренко В.С.
вызывают в Одессу с моими документами
по забастовке на проверку. Ожидая его
возвращения, седых волос у меня прибавилось. Владимир Сергеевич по приезду доложил мне итоги проверки: процедурных
нарушений в подготовке забастовки и ее
проведении нет. Это была для меня профессионально и принципиально очень
важная победа.
В Татарбунары приезжает губернатор
Одесской области Сергей Гриневецкий.
Февраль 1997 г. – большой сбор педагогической общественности и представителей
власти района. Шла на эту встречу, как
Жанна Д'Арк на эшафот. Вопрос о выплате
зарплаты был решен, забастовка сыграла
свою решающую роль. Педагоги получили
долгожданные заработанные деньги.
Жизнь в педагогических коллективах
налаживалась. Наша организация первая в
области провела районный смотр художественной самодеятельности педагогических
коллективов. Районный профсоюзный
комитет стал первым инициатором в области проведения районной спартакиады
работников образования. Проведение спар-

такиады практиковали на базе загородного
пионерского лагеря "Зорька" с ночевкой.
Я каждый раз себе ставила новую
планку в организации профсоюзного досуга. Всегда помнила об учителях-ветеранах
труда, это было для меня святым. Не одну
ночь писала сценарий и стихи, посвященные первой
встрече пенсионеров. На
праздничный огонек, посвященный Дню
учителя, в городскую школу имени Василия Захаровича Тура приехало более 150
учителей-пенсионеров от каждой профсоюзной организации.
В практике нашей профсоюзной организации стали традиционными конкурсы: на
лучшую первичную профсоюзную организацию, лучшего профсоюзного корреспондента, смотр-конкурс талантов детей членов профсоюза. Конкурсные материалы
публиковали в районной газете.
Ступенька за ступенькой в нашей
профсоюзной организации рождались невероятные
праздники
и
традиции.
«Профсоюзный триумфатор 2010-2014 гг.»
- так назывался праздник членов профсоюза нашей Татарбунарской организации. На
праздник приехала председатель Одесского областного комитета Профсоюза работников образования Дубовик Нина Александровна. Она приятно была удивлена новой форме подведения итогов работы за
отчётный период работы профсоюзной
организации. Сюрприз праздника - вручение мне памятной медали "Профсоюзный
триумфатор", изготовленной из дерева
руками народного умельца края Байлука
Бориса Максимовича.
Когда проходил первый областной конкурс
на лучшую районную профсоюзную организацию, нашей организации было что
показать и претендовать на звание лучшей
в области. Мы заняли первое место – это
была победа и большая радость.
Дальнейшая дорога моя была насыщена
новыми открытиями и победами творческого объединения людей.
Татьяна Гуцулюк

Секрет успіху – ефективне соціальне партнерство
В освітньому закладі результати роботи залежать від згуртованості педагогічного колективу, активності, творчості,
цілеспрямованості кожного його члена. Цього можливо досягти, якщо вміло поєднати організацію навчальновиховного процесу і турботу про кожного працівника. І на
перший план тут виступає керівник закладу, його заступники. Але результати роботи закладу будуть ще відчутніші,
якщо є взаєморозуміння між адміністрацією закладу та головою профкому.
Про невеликий освітній заклад Красносільської ОТГ— Іванівську гімназію хотілося б розповісти з великим задоволенням. 10
років очолює даний заклад Артюх Тетяна Петрівна. Нелегкими
були перші кроки, та поруч були колеги, які допомагали, які
вселяли надію, що всі задумані плани реалізуються. Та найпершим і надійним помічником стала голова профкому Михайлуца
Інна Миколаївна. Їх плідна співпраця – це той тандем, який зумів створити з невеликої кількості працівників високопрофесійний, творчий педагогічний колектив. Колектив, який знаходиться в постійному пошуку удосконалення освітнього процесу,

нових форм, методів виховання й навчання дітей, в якому панує
взаєморозуміння, взаємоповага. Його робота направлена на вирішення не тільки проблем закладу, але й проблем села та громади. І це їм вдається.
За результатами роботи в 2020-2021 році колектив нагороджений грамотою голови Красносільської ТГ та грамотою управління освіти Красносільської ТГ.
Напередодні свята хочеться сказати слова вдячності за сумлінне служіння освітянській справі, за мудрість двом керівникам
Тетяні Петрівні та Інні Миколаївні та побажати їм такого ж взаєморозуміння, взаємопідтримки, міцного здоров’я, родинного
тепла та затишку, материнського та жіночого щастя.
Наталія Заноза,
заступник голови Лиманської об’єднаної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
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Наші прекрасні освітянки: Міжнародному жіночому дню присвячується
55 РОКІВ НАТХНЕННОГО СЛУЖІННЯ
ТА НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ

ПЕРЕМАГАТИ –
ЇЇ ПОКЛИКАННЯ
Є гарний вислів: «кожен, хто щирий у науці, перемагає». Йому слідує Вікторія Вікторівна
ВЛАДИШЕВСЬКА - помічник ректора, доктор
філософії, доцент кафедри Національного університету «Одеська юридична академія».
З 2013 року Вікторія Вікторівна працює в НУ
«ОЮА», з 2015 року займається науковопедагогічною діяльністю, але говорить, що переможцем себе вважає ще з 2008 року, адже саме
тоді для здійснення своїх мрій та реалізації поставлених цілей обрала шлях, який проходить через
наш університет. Цей шлях довгий, тернистий,
але такий цікавий та захоплюючий.
2021 рік став для Вікторії Вікторівни надзвичайно
багатим та насиченим на нові досягнення та нагороди. 29 вересня 2021 року відбулась урочиста
церемонія нагородження «Молодий вчений року»,
що була організована та ініційована Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. У конкурсі взяли участь понад 1300 осіб, серед яких було визначено 100 кращих молодих
вчених року. За результатами діяльності у 2020
році Вікторія Владишевська стала лауреатом щорічного всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» у номінації «Інста науковець».
Інші високі досягнення - Подяка Міністерства
освіти та науки України та почесне звання
«Юрист року Одещини» від Одеської обласної
організації Союзу юристів України.
Але найбільшим своїм досягненням за 2021 рік
Вікторія Вікторівна вважає отримання почесного
звання «Викладач року», яке було присвоєно за
результатами онлайн-голосування серед студентів
НУ «ОЮА». «Визнання, любов та підтримка від
студентів – це найвища нагорода для кожного
викладача. Я завжди максимально щира та відвер-

та зі своїми студентами, прагну встановити з кожним емоційний контакт. Надзвичайно радісно
усвідомлювати, що мої старання знаходять відгук
у серці кожного студента, який віддав за мене свій
голос», - говорить вона.
Вікторія Вікторівна докладає максимум зусиль
для того, щоб впровадити інноваційні технології
в освітній процес, зробити лекції та практичні
заняття інтерактивними, цікавими та надати змогу
кожному проявити себе та свої здібності. Вона
сповнена нових ідей та впевнена, що це лише
початок її досягнень, адже плідна праця обов’язково приносить щедрі плоди.
Первинна профспілкова організація
Національного університету
«Одеська юридична академія»

Вітаємо з 55 річчям педагогічної праці
в ЗЗСО № 6 м. Білгорода-Дністровського
ДАНИЛЮК Марію Іванівну, вчителя
хімії та біології!
Марія Іванівна Данилюк – жінка, яка втілила в життя дитячу мрію. Дівчинка з маленького села Болградського району на Одещині на початку 60-х років відчувала в собі
силу і замислила вступити до педагогічного
вишу. Батьки навіть боялися подумати: а
що, як не поступить?! Вона ж упоралась і
стала студенткою хіміко-біологічного факультету Кишинівського педагогічного
інституту. Все життя дякує Марія Іванівна
батькам за те, що дозволили втілити мрію і
весь час підтримували доньку.
Долею їй судилося стати справжнім Учителем – мудрим і вимогливим, толерантним
і справедливим, щирим і творчим.
Статна, гарна, цікава, з любов’ю до науки
і професії від самого початку Марія Іванівна завоювала авторитет у колег та учнів.
Вчителька, адміністраторка, прекрасний
друг і подруга, порадниця, яка уважна до
чужого слова, – так минали десятиліття в
одному колективі.
Марія Іванівна Данилюк любить свою
рідну школу, багато зробила для іміджу
закладу. Виховала колег з числа своїх учнів, її випускники щороку показують високі результати на ЗНО з хімії та біології,
вступають на медичні та технологічні факультети вишів. Радо приймає досвідчена
вчителька молоду зміну, з любов’ю підтри-

мує своїх «зірочок».
Вітаємо Марію Іванівну з ювілеєм педагогічної праці та з днем народження. Бажаємо натхнення і радості, завжди отримувати
задоволення від процесу і результатів навчання. Здоров’я і сил на довгі роки!
Тетяна Дімброва,
голова ППО ЗЗЗО №6
м. Білгорода -Дністровського

Коли твоя професія – високе покликання!

ШАНУЄМО НАШИХ МАЙСТРИНЬ
Профком і адміністрація Державного навчального закладу «Одеський центр професійно
-технічної освіти» вітає усіх жінок нашого великого творчого колективу із Міжнародним
жіночим днем – чудовим святом весни, кохання і надій на краще!
Наші жінки – наше надбання, адже в трудовому колективі вони складають більшість. В зоні
їхньої відповідальності адміністративні, фінансові та педагогічні питання: жінки працюють та
творчо реалізують себе на керівних посадах, у бухгалтерії, в технічному обслуговуванні, у викладацькій справі, в сфері навчання професійно-технічній майстерності! Кожна з них гідна окремої розповіді – і це була б ціла книга!
Ось декілька з них.
Під керівництвом майстра виробничого навчання з професії «Маляр, штукатур, лицювальникплиточник» Ганни Йосипівни Шкоруди здобувач освіти третього курсу Тимофій Ткачов минулого року у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Штукатур» отримав
один з найкращих балів у практичному турі та став володарем Диплома ІІ ступеня. Також оволодіти професійними навичками йому допомагала старший майстер Одеського центру ПТО
Надія Григорівна Гажук, яка ще й вирішує організаційні технічні питання усього нашого ДНЗ!
Багато сил і душі вкладає у своїх вихованців досвідчений майстер виробничого навчання із,
здавалося б, суто чоловічої професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання» Марина Степанівна Повалко. Усе життя викладацькій справі
віддала й наша Агнесса Миколаївна Павлова – викладач економіки.
А викладач історії Тетяна Михайлівна Нестеренко не лише на уроках розповідає учням про
світову та вітчизняну історію, а й заснувала гурток «Юні філателісти». На заняттях вона ділиться із вихованцями своїми знаннями про марки, по яких також можна дізнаватися про цікаві історичні факти й події. Більше того, вона є засновником серії власних марок «Герої не вмирають»,
яка присвячена загиблим воїнам АТО Одеської області. Чудовий приклад того, як не лише на
словах, а й на ділі виховувати в підростаючого покоління дух патріотизму.
Шановні наші жінки, згадані й незгадані, іще раз щиро вітаємо усіх вас, майстринь і красунь,
із жіночим святом весни і кохання! Нехай у вашому житті завжди панує мир, любов і взаєморозуміння!
Профком і адміністрація Державного навчального закладу
«Одеський центр професійно-технічної освіти»

Сучасна освіта тримається на жіночих плечах! І на Окнянщині жінка-вчитель – звичайна справа. За кожною із
таких жінок своя історія, своя доля, своя книга життя.
Надія Анатоліївна ПОРОЖНЮК стала вчителем не випадково. Прикладом у житті стала мама – вчитель. Так зародилася
любов до професії, яка стала покликанням. Доля закинула її із
Хмельницької області в Одеську, в село Ставрове. І розпочався
творчий учительський шлях у безмежних шкільних просторах.
Вогник в очах, спокійний мелодійний голос із нотками вимогливості та обов’язковості припали до душі і учням, і колегам.
Незабаром вона стала директором школи, і ще більше відповідальності лягло на її плечі. Поруч завжди були колеги, друзі, родина. Надія Анатоліївна завжди відчувала підтримку близьких.
Хто, як не чоловік-учитель, краще зрозуміє шкільні тривоги і
турботи! Книжка життя впевнено і швидко перегортає свої сторінки. Виросли дві красуні доньки. І знову все повторилося.
Любов до педагогічної роботи зародила мама Надія. Обидві стали учителями. А тепер й онук
став студентом педагогічного університету. Наразі дома вже справжня педрада! Велика і міцна
вчительська родина.
Завдяки її щоденній праці, таланту, наполегливості керівника, ініціативі, творчому підходу в
звичайному українському селі з’явилася красива сучасна школа. І це велика заслуга Надії Анатоліївни.
Живи, школо! Сяй, учителю! Здоров’я і многая літа!
Валентина ІВАНОВА,
вчитель філії «Ставрівського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст.
Окнянської селищної ради Подільського району Одеської області»
Антонівська загальна середня школа І-ІІ ст. з дошкільним відділенням

ПРИРОДЖЕНИЙ АКТИВІСТ
ТА СПРАВЖНІЙ ДРУГ
НЕМИРОВСЬКА Яна Олександрівна - член
профспілкового бюро інституту економіки
та менеджменту, талановитий організатор та
справжній друг!
Ще задовго до закінчення школи Яна знала, що
її місце в «Одеській політехніці». Так і сталося.
З перших днів профспілкова діяльність та насичене студентське життя захопили її.
Вона щира, відкрита, чесна, наполеглива, старанна, але найважливіше, в неї палають очі!
Вона хоче допомагати студентам та разом з
профспілковим комітетом університету робити
студентські роки ще цікавішими! В неї багато
ідей, бажання працювати та бути всередині
подій!
Яна – студентка 1 курсу. За ще недовгий час
навчання вона стала прикладом для багатьох
студентів та є невід‘ємною частиною нашої
дружної профспілкової сім‘ї.
У неї дуже цікаве та різноманітне життя. Яна
займається танцями, вивчає англійську мову,
займається у комп’ютерній школі, багато читає,
організовує музичні фестивалі.
Не звертаючи уваги на юний вік, за її плечима велика кількість організованих заходів. У

Яни є свій проект «Artbaza», до
якого
залучені
десятки одеських
музичних гуртів,
дуетів та сольних
виконавців. Це
дає можливість
вже досвідченим
колективам радувати слухачів, а
молодим набиратись упевненості. І якщо саме ти співаєш, читаєш вірші або граєш на музичному інструменті,
але ще не наважився розповісти про це всьому
світові, вона точно знає що робити! Адже перш
за все вона справжній друг, друг для кожного з
нас!
Бажаємо Яні успіхів, натхнення та здійснення
мрій!
Вітаємо всіх жінок зі святом!
Марія Войтовецька,
в.о. голови Первинної профспілкової організації
студентів ДУ «Одеська політехніка»

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК

4
МОНІТОРИНГ
ступеня виконання у 2021 році прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень
колективних договорів і угод та досягнутих результатів у частині захисту трудових,
соціально-економічних прав працівників освіти закладів загальної середньої,
дошкільної, позашкільної освіти та інших установ, де діють ППО галузевої Профспілки
Назва територіальної
громади

Розмір винагороди за сумлінну працю (у %
до ставки з/п)

1

2

3

4

5

100%

ЗЗСО-30%
ЗДО-20%

15000 грн—переможець конкурсу “Учитель року”

----

----

----

----

100% технічний персонал

бухгалтери-50%

35%

Лиманська сільська ТГ

Розмір надбавки за престижність праці
(у % до окладу)
окремо у ЗЗСО,ЗДО,ЗПО

Надання працівникам відповідно до постанови КМУ № 1298
від 30.08.2002р. премії (розмір у % до окладу, посади)

Тузлівська ТГ

100%

Татарбунарська ТГ

100%

Ананьївська ТГ

30%

Долинська ТГ

100%

ЗЗСО-20%-30%

обласний тур конкурсу «Вчитель року -2021»-3000 грн.

100%

ЗЗСО -100%
ЗДО – 70%

ЗЗСО-20%
ЗДО – 10%
ЗПО -10%
ЗЗСО – 20%
ЗДО – 10%
5%( 01-08.22р.) ;
20% (09-12.22) за рахунок
держ. суб;
20% за рахунок місц.бюдж.

50 педагогів - премії за перемоги в конкурсах, олімпіадах
тощо на загальну суму 224700грн.

100%

---

50%

ЗОШ-30%
ЗДО-20%
ЗПО-20%
ЗЗСО -20%
ЗДО - 20%
ЗЗСО-30%
ЗДО-20%

----

100 %

----

50% всім працівникам

----

100%

Балтська ТГ

ЗЗСО-20%
ЗДО-20%
ЗЗСО-30%
ЗДО-20%
ЗПО-20%
ЗЗСО – 5%-10%
НУШ-25%
З ЗДО-5%

Матеріальне стимулювання працівників, нагороджених грамотами та іншими відзнаками, переможців конкурсів професійної майстерності

Піщанська ТГ

50%

Білгород-Дністровська ТГ

100%

Березівська ТГ

100%

Раухівська ТГ

100%

Розквітівська ТГ

100%

Новокальчевська ТГ

100%

ЗЗСО-30%
ЗДО-20%

----

50% всім працівникам

Іванівська ТГ

100%

30%

2 учасницям конкурсу «Педнадія Іванівщини»
по 5786 грн.

педпрацівники: ЗЗСО-200%,
ЗДО-100%

Великобуялицька ТГ

100%

30%

2 учасницям конкурсу «Педагогічна надія Великобуяличчини» по 5786грн., 1 учасниці -5345грн.

всі працівники ЗЗСО, ЗДО, ЗПО-100%

Коноплянська ТГ

100%

20%

----

100%

Савранська ТГ

100%

ЗЗСО: 20-30%;
ЗДО- 10-20%
ЗПО-10%;
НУШ-30%

-----

50% пед.працівникам,
всім працівникам -50%

50%
50%
100%

50% « Вчитель року», за МАН, за олімпіади, тренери,
керівники

100%

Біляївська ТГ

100%

30%

----

обслуговуючий персонал – 30%
педпрацівники -100%
щомісячне преміювання- посадовий оклад керівникам та заступникам ЗЗСО

Яськівська ТГ

100%

30%

----

педпрацівники та техперсонал -100% в грудні 2021р.

Дачненська ТГ

100%

30%

-----

педпрацівники та техперсонал 100% в грудні 2021р.

Вигодянська ТГ

100%

30%

----

техперсонал у розмірі – 1500 грн.
премія педпрацівникам у грудні 2021р.- 3500 грн.

Усатівська ТГ

100%

30%

----

педпрацівники та техперсонал -100%

Маяківська ТГ

100%

30%

----

пед працівники та техперсонал -100%

Нерубайська ТГ

100%

30%

---

пед працівники та техперсонал-100%

Великодальницька ТГ

100%

30%

-----

пед працівники та техперсонал – 4 тис. грн.

Красносільська ТГ

100%

3 пос. оклади – конкурс «Вчитель року», за участь у конкурсах

100%-техпрацівники,
педпрацівники- 150%

Визирська ТГ

100%

ЗЗСО: директор, заступник,
вчителі НУШ—30%
вчителі—20%
ЗДО—20%
ЗПО—20%
ЗЗСО-30%

учасники фестивалю педмайстерності по 10тис. грн
(70тис.грн) 1 премія-20тис. грн, ІІ-15тис.грн, ІІІ 15тис.грн
конкурс пед. працівників: І премія -50 тис.грн
ІІ-20 тис.грн , ІІІ -10 тис.грн (спонсори)

100% -техпрацівники (щомісячно)

ЗДО-30%
ЗПО-30%
Доброславська ТГ

100%

Курисівська ТГ

100%

Фонтанська ТГ
Чорноморська селишна ТГ
Южненська ТГ
Болградська ТГ

ЗЗСО-30%
ЗДО-30%
ЗПО-25%

------

100%

ЗЗСО директори, НУШ—30%
Заст.-25% ,інші-20%
30%

24850 грн. –переможець конкурсу “Учитель року”

100%

ЗЗСО-30% ЗДО-30%

---------

ЗДО – 30%,
Інші – 20%
ЗЗСО –20%-30%
ЗДО,ЗПО-20%-30%

----------

100%
100%

------

80%-100%-конкурс
«Учитель року-2021»

4 рази по 100% за колдоговором

100%-техперсонал,
100%-педпрацівники
100% -техперсонал,
100%-педпрацівники
100% техперсонал,
директори-200%, вчителі-200%
100% техперсонал, пед працівники -200%
100% – директори, заступники директорів, обслуговуючий персонал, 30% – 50% - педагоги
50% -техпрацівники,30%- до Дня вчителя, дошкільним працівникам ЗЗСО-180-100% ЗДО, ЗПО -50-120%
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1
Василівська ТГ

2
100%

3
ЗЗСО –15%-30%
ЗДО-27%

4
ЗЗСО -100% ювілярам

5
50% – техпрацівникам, 70% -до Дня вчителя,
ЗДО-100%.

Кубейська ТГ

100%

ЗЗСО –15%-30%
ЗДО-20%

100% ювілярам

50% – техпрацівникам,1000грн. до Дня вчителя, премії у грудні ЗЗСО
30% пед. ЗДО 100%

Криничненська ТГ

100%

ЗЗСО –25%-30%
ЗДО-20%

------

премії ЗЗСО 100% пед., ЗДО1000грн

Городненська ТГ

50%

ЗЗСО –20%-30%
ЗДО-20%

------

50% – техпрацівникам ЗЗСО, 100% пед.
ЗДО -100%

Великомихайлівська ТГ

100%

ЗЗСО -30-20%
ЗДО -10%
ЗПО -5- 10%
ЗЗСО – 30% -20%
ЗДО -10%

Великоплосківська ТГ
Новоборисівська ТГ
Цебриківська ТГ
Затишанська ТГ
Ізмаїльська ТГ
Одеська ТГ

100%
100%
100%
100%
25%
25-100%.

-------

пед працівники - 100%
техперсонал -20%

-------

педпрацівники - 50%
технічний персонал -20%

ЗЗСО -30%-20%
ЗДО -10%

-------

педпрацівники 50%
техперсонал -20%

ЗЗСО -30-20%
ЗДО -10%

-------

техпрацівники – 500грн.

ЗЗСО -30%-20%
ЗДО -10%

------

100%

ЗЗСО- 20%
інші-10%
5-20%,
НУШ-30%
ЗЗСО-10%

------

50% бухгалтери;
20% - директори ЗЗСО, ЗДО, ЗПО
пед.працівники -25%-100%

50 % мін. зарплати - надбавка за звання «Кращий педагогічний працівник м. Одеси»

Кодимська ТГ

100%

10-100%

Слобідська ТГ

100%

ЗЗСО-12%
ЗДО-5%

----

100%

Любашівська ТГ

100%

20-30 % в залежності від напов.
класів та груп.

---

100% обслуг. персонал

Зеленогірська ТГ

100%

20-30 % в залежності від напов.
класів та груп.

---

100% обслуг. персоналу

Окнянська ТГ

100%

30%-заступники директорів
30%-вчителі НУШ та інклюзивних класів
25% - педпрацівники

5-ти вчителям за участь в І ет. конкурсу «Учитель року –
22» -7894 грн. І-м.-14706 грн, ІІ м. - 9600 грн,
ІІІ м.- 9600 грн, 50% пед. кол. Ставрівського ОЗЗО за
участь в конкурсі «Учитель року-22» -86036 грн.

100 % – педпрацівники;
50% - обслуговуючий персонал

Подільська ТГ

ЗЗСО: 50%
педпр. 100%
кер.ММК-25%

ЗЗСО-20-25% (жовтень),
30% (листопад- грудень)
ЗДО, ПЗО,ММК 10%

------

Ренійська ТГ

95 %

25 – 30%

Старомаяківська ТГ

100%

20%

------

-----

Бородінська ТГ

30 %

------

100% - педагогічні працівники

Тарутинська ТГ

100 %

----

Роздільнянська ТГ

100%

-----

100% вчителі
75% вихователі
100%

Степанівська ТГ

100%

25% - педпрац.
30% - НУШ
30% - керівники ЗЗСО, заступники
ЗЗСО- 27,5 %
ЗДО -15 %
ЗЗСО -20-30%
ЗДО – 5%
ЗПО -5 %
5-30%

------

100%

Лиманська селищна ТГ

100%

5-30%

-----

100%

Теплодарська ТГ

100%

30% в ЗЗСО; 20%- в ЗДО, ЗПО

----

10%-100%

Саратська ТГ

100 %

30 %

30-50 %

30-50 %

Кулевчанська ТГ

100 %

30 %

100 %

100%

------

бухгалтерам -100%, директорам-100%,
за високі досягнення у праці -50%,
педпрацівникам ЗЗСО премія -до 50%
100%- голова МО, адміністраціі ЗО

Плахтіівська ТГ

100%

30 %

100 %

100%

Саф’янівська ТГ

50-100%

ЗЗСО-30%
інші– 20%

-----

педагогічні працівники – 100-120%
технічні працівники – 100%

Овідіопольська ТГ

ЗЗСО40-60%
100%
100%

ЗЗСО-30%
ЗДО-20%
30%
ЗЗСО-30%

-----

Великодолинська ТГ
Кароліно-Бугазька ТГ

-------100% всім працівникам
100% всім працівникам

100% окладу –педпрацівникам

100% всім працівникам

педагогічним працівникам- до 100%

до 100%

премії по програмі «Творчий вчитель»- 16 400 грн.

40% - водіям,50% - бібліотекарям
100% - бухгалтерам, господарчій групі, спеціалісту з охорони праці

Таїровська ТГ

100%

Ширяївська ТГ

100%

Куяльницька ТГ

50% -педпр.
100 % - керів.

НУШ -30%
інші – 20%
20% - ЗДО,ЗПО
30% - ЗЗСО

Вилківська ТГ

90%

20%

-

35%

Кілійська ТГ

84%

20%-30%

100% -105 педагогів
40% - 7 тренерів ДЮСШ

40%всім працівникам ЗЗСО і ЗДО
40% тренерам викладачам ДЮСШ

Знам’янська ТГ

100%

30%

----

100%-всім працівникам

Петровірівська ТГ

100%

20%- 25 %

----

50%-100%

Арцизька ТГ

100%

НУШ-30%;
ЗЗСО,ЗДО -20%;
ЗПО –10%

переможцям конкурсу «Учитель року» І м .– 5000грн.,
ІІ м. – 3000грн., ІІІ м. – 2000грн., учасникам – 1000грн.

100% педпрацівникам

Теплицька ТГ

100%

20%

---

100% педпрацівники

100%

30%

100% всім працівникам

100%

НУШ,адміністрація-30%,інші20%
ЗЗСО -20%,
ЗДО -20%,
З 01.09.21р – 5%
20%
З 01.09.21р. - 30%

директори -12%
завгоспи -12%
-------

Чорноморська міська ТГ
Захарівська ТГ
Миколаївська ТГ

ЗЗСО -70%, ЗДО
– 197 грн

Андрієво-Іванівська ТГ

ЗЗСО-50%, ЗДО
-20%,

Стрюківська ТГ

ЗЗСО -100%,
ЗДО - 40%,

30%

-----

ЗЗСО -20,
ЗДО -20,
З 01.09.2021р
НУШ -30%

100%-технічним працівникам

--------

50% педагогічним працівника,
100% - керівникам,

--------

50% педагогічним працівникам
100% - керівникам,
40% ЗДО
50% педагогічним працівникам
100% - керівникам

---------
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6
МОНІТОРИНГ
ступеня виконання у 2021 році прийнятих законів, рішень виконавчої влади, положень
колективних договорів і угод та досягнутих результатів у частині захисту трудових,
соціально-економічних прав працівників закладів вищої, фахової передвищої
та професійно-технічної освіти Одеської області
Назва закладу вищої,
фахової передвищої та
професійно-технічної освіти

1

Розмір винагороди за
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків /
надбавки за престижність праці педагогічним працівникам
(у % до ставки )

Встановлення надбавок до посадових окладів,
преміювання та інші форми матеріального стимулювання творчої праці і
педагогічного новаторства педагогічних та науково- педагогічних працівників відповідно до п.6.3.16 ГУ
( у % до посадового окладу, посади)
надбавки за високі
досягнення у праці

надбавки за виконання
особливо важливої роботи

надбавки за складність, напруженість у
роботі

Надання матеріальної допомоги
для вирішення
соціальнопобутових питань
відповідно до ст. 61
ЗУ «Про освіту»,
(кількість осіб,
тис. грн.)

Надання працівникам відповідно до
постанови КМУ
№ 1298 від 30.08.2002р.,
п. 8.3.2. Галузевої угоди
матеріальної допомоги, в т. ч. на
оздоровлення
(розмір у %, категорія працівників,
тис. грн.,)

премії (розмір у
%, категорія
працівників,
тис. грн.)

2

3

4

5

6

7

8

Одеський національний
університет ім. І.І. Мечникова

10/20

50

50

50

82 особи

100%

233,16

НПП

НПП

148,42

НПП

Державний університет
«Одеська політехніка»

50/10

до 50

до 50

до 50

-

6822,94
45,43

81 прац.

НПП

НПП

всі категорії
працівників

адмінперсонал
Одеський національний
економічний університет

100/20

-

-

згідно із заявами
техн., обслуг. персонал

50

20-50

88 осіб

100

100

НПП

всі категорії
працівників

520,2

НПП

всі категорії
працівників

2505,4

2402,4
Одеська державна академія
будівництва та архітектури
Південноукраїнський
національний педагогічний
університет ім. К.Д.Ушинського

20/0

до 50

методистам

НПП

20/0

50
всі категорії
працівників

-

15-50

110 осіб

3082,2

1905,52 всі

110 осіб

383,54

всі категорії

категорії

50

50

-

1438,9

710,5

всі категорії працівників

всі категорії
працівників

НПП

всім працівникам

305,3
адмінперсонал.

Одеський державний
екологічний університет
Національний університет
«Одеська юридична академія»

Ізмаїльський державний
гуманітарний університет

Одеська національна академія
харчових технологій

Державний університет
інтелектуальних технологій
і зв'язку

Міжнародний гуманітарний
університет

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради»

10-50/20

100/20

100/20

20-100/5

15-30

15-30

15-50

26 осіб

10-100

10- 100

НПП , 28 осіб

НПП , 31

31

22,8

23 ос. 1821,0

812,4

25-50

50

50

146 осіб

100

100

НПП

НПП

всі категорії
працівників

604,956

згідно із заявами
всі категорії працівників

всім

50
нач. відділу кадрів,
дир. центру

-

-

-

-

до 50%

до 50%

до 50%

кваліфіковані спец.,
керівники підрозділів,
декани, провідні фахівці, методисти, бухгалтери, ст.інспектори

кваліфіковані спец., керівники підрозділів., декани,
провідні. фахівці, методисти, бухгалтери, ст. інспектори

кваліфіковані спец.,
керівники підр. декани,
провідні фахівці, методисти, бух.
ст.інспектори

100/25

5-50

50

51 прац.

педагогічні працівники

3 бібліотекарі

3-50 заступники директора, бухгалтер,50директор, ст.інсп.,
голов. бух., 40-зав.
Господарства, 30-зав.
практики, 15-зав.лаб.,
методисти

0/20

-

-

20-50

до 50

до 50

до 50

всі категорії
працівників

всі категорії працівників

всі категорії
працівників

40-100%
858 осіб, техперсонал
74 ос.

50 осіб

100
обслуг,
техперсонал
1200,0
40-100%
інженер, технік,
секретардрукарка, керівники структурних
підрозділів

100%

100%

42,0

-

177,183

-

всі категорії
працівників
100/20

100
адмін, тех персонал,
200,1

4191,4

28 осіб
-

адмінперсонал

100

спеціалісти

всім працівникам

1136,64

2236,97

інші працівники
КЗ «Одеський педагогічний
фаховий коледж»

90-100/20

КЗ «Балтський педагогічний
фаховий коледж»

50-100/20

КЗ «Білгород-Дністровський
педагогічний фаховий коледж»

-

-

50

-

113,06
100

30-100

-

100%

50-100%

725,3

810,1

адмінперсонад,
спеціалісти

100/20

15-50

10-50

20-50

всі категорії
працівників

всі категорії

зав. структур. підрозділів

20

-

50

78осіб

100

100-200

пед. прац.

заступник директора

437,4

пед.працівники

всім

3 особи

АГЧ,

1273,77

1556,66

100

-

голов. бух
ДНЗ «Одеський професійний
ліцей сфери
послуг ПНПУ»

40/5

-

50
директор, заступник

-

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК

7
1

2

3

4

Березівське ВПУ ДУ
«Одеська політехніка»

80/5

100

ДПТ НЗ «Одеський
професійний ліцей
технологій та дизайну»

50/5

керівник, заступники, педпрац., спеціалісти, техперсонал
50

5

6

7

8

50

42 особи

100

50

105,6

пед. прац.

всім прац.

-

100

50-100

-

100

50

директор

ДНЗ «Одеське вище
професійне училище
автомобільного
транспорту»

-

-

-

50
директор,

педпрац.

гол бух

12-15
інші кат.

ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»

100/5

350,0 тис.грн

25

керівник

всі категорії

-

-

-

пед прац

Правовий орієнтир
Роз’яснює юрисконсульт комітету Одеської обласної організації Профспілки Московчук Роксолана

Розмір добових

Уряд упорядкував розміри підвищень
посадових окладів та доплат за окремі
види педагогічної діяльності
з 1 січня 2022 року

для бюджетників
з 2022 року збільшено
На засіданні 23 грудня 2021 року Уряд прийняв постанову від 2 лютого 2011 року №
98 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» (далі — Постанова
№ 98).
Викладено у новій редакції додаток 1 до Постанови № 98, який встановлює розміри граничних витрат на відрядження держслужбовців, а також інших осіб, яких направляють у
відрядження підприємства, установи та організації, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
Для відряджень по Україні розмір добових зросте із 60 грн до 300 грн, а гранична сума
витрат на найм житла на добу — із 600 грн до 900 грн.
Також суттєво збільшені розміри добових витрат для закордонних відряджень по всіх
країнах світу. Пояснення — більшість таких розмірів для відряджень до іноземних країн
не переглядали із 2011 року, натомість через інфляцію значно зросли ціни на харчування
та проживання в іноземних країнах.
Водночас граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу залишать незмінними для іноземних країн.
Постанова працює із 1 січня 2022 року.
Згідно з пунктом 170.9.1 Податкового кодексу України для цілей оподаткування податком з доходів фізичних осіб та військовим збором для працівників інших підприємств,
установ організацій усіх форм власності, зокрема й громадських організацій, до оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження у межах території України не
більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження,
а для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.
Виконувати нові розміри витрат на службові відрядження бюджетна сфера повинна у
межах коштів, передбачених у кошторисах.
Також Уряд зобов’язує керівників мінімізувати витрати на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників, строків їх перебування у
відрядженні, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат на
відрядження, проведення зустрічей, переговорів тощо в режимі онлайн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021р. № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» (далі – Постанова №1391) удосконалено встановлення розмірів підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати), а також доплат за окремі види педагогічної діяльності педагогічним працівникам закладів та установ освіти.
Одночасно скасовано постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про
встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» та від 20 квітня 2007 р. №
643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» з наступними змінами.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391 набула чинності з 1 січня
2022 року.
Прийнята Постанова №1391 зберігає чинні розміри та умови встановлення підвищень посадового
окладу (ставки заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності, упорядкувавши в
одному нормативно-правовому акті діючі на сьогодні умови та привівши термінологію у відповідність до освітнього законодавства.
Водночас Постановою №391 передбачені такі зміни та доповнення:
Запроваджено доплату за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту в закладі освіти. Розраховувати на неї зможуть учителі, викладачі та інші працівники закладів освіти, на яких
покладено обов’язок виконувати зазначену роботу. Розмір доплати — 10 % посадового окладу
(ставки заробітної плати).
- працівникам закладів та установ освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) за кількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого
підвищення.
Коли працівники закладів освіти мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної
плати) за різними підставами, передбаченими у розділі «Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти» Постанови №1391, їх посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються за кожною підставою, але не більш як на 25%.

Делимся вдохновением и творим красоту вместе
В марте особенный праздник - полный света, красоты, нежных признаний
и ярких цветов. Хочется сказать спасибо всем, кто сберег его для нас.
А я хочу рассказать о клубе творчества, который у меня ассоциируется с
весной, с этим весенним праздником – о клубе юных техников «Черноморец», в
котором работаю и я. Хотя нет, не работаю: это слово совсем не подходит для
описания того, чем занимается наш небольшой коллектив. Это место, в котором живет сказка с ее волшебным творчеством, безграничной фантазией, неуемной энергией и работоспособностью.
Многие задаются вопросом: в чем секрет успешности и популярности нашего клуба творчества? А ответ прост: в КЮТ «Черноморец» работают удивительные, творческие люди, которые могут все. Сафронова Тамара Владимировна
создает атмосферу комфорта при встрече с родителями и детьми, Остапенко
Нина Николаевна с любовью относится к уюту, чистоте в клубе. Людмила Михайловна Зайка может превратить кусочек ткани в куклу, зверюшку или птичку, Вера Ивановна Сычёва из бумаги сделает волшебную страну, где вы найдете все, что пожелаете. Бисер и бусинки, сплетенные Татьяной Петровной Харлановой, блестят в украшениях и поделках. Самолеты, сконструированные
трудолюбивыми руками кружковцев Андрея Александровича Долгополова,
делают в небе «мертвую петлю», корабли и самоходки соревнуются на скорость по земле и по воде. Капшук Игорь Сергеевич, руководитель кружка информационных технологий, учит не только кружковцев, но и делится с руководителями кружков тонкостями информационных технологий. Фотокружок
«Улыбка» с руководителем Дроновой Анастасией Александровной ежедневно
дарит нам свое удивительное видение мира, украшая своими фотографиями не
только стены нашего клуба.
Всё, что знаем и умеем, мы передаем нашим кружковцам, формируем желание и умение учиться, творить, получать опыт работы в различных видах творчества, нарабатывать полезные навыки и умения. Мы воспитываем нравственные и эстетические чувства, эмоциональное, позитивное отношение к себе и
окружающему миру, развиваем индивидуальность. В этом нам помогает методист Файнштейн Лариса Леонидовна. Мы делимся опытом со всеми желающими, участвуя в конкурсах и выставках. В этом году клуб участвует в областном
этапе всеукраинского смотра-конкурса по охране труда.

Отримуйте новини
від Одеської обласної
організації
Профспілки в режимі
online
веб-сайт

сторінка
в Facebook

Руководителем нашего КЮТ «Черноморец», вдохновителем нашего творчества, успеха и плодотворной работы является Таисия Ивановна Дронова – удивительная женщина, творческий человек, образец для подражания и восхищения.
В канун весеннего праздника хочется еще раз поздравить всех коллегженщин и пожелать самореализации, открытия в себе новых талантов. Пусть в
душе цветет весна, а в сердце – ожидание чудес!
Вера Сычева,
профорганизатор КЮТ «Черноморец» г. Южного

Щоб відкрити посилання у смартфоні, відскануйте код через спеціальну опцію у Вайбері
(розділ «Ще»)
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ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМИ ЮВІЛЕЯМИ!
5 березня особистий
ювілей відзначає Ольга
Олександрівна КОПИЛ,
голова Саф’янівської
сільської організації
Профспілки.
Ольга Олександрівна
очолює територіальну
організацію Профспілки
7 років, має позитивний
досвід профспілкової
роботи. Відповідальна,
активна, ініціативна, вона
користується глибокою повагою серед спілчан та колег.
Завдяки цим якостям Ольгу Олександрівну було обрано
до складу президії комітету Одеської обласної організації
Профспілки.
Шановна Ольго Олександрівно! Щиро вітаємо Вас з ювілеєм. Бажаємо, щоб доля завжди була до вас щедрою,
здоров’я – міцним, а удача супроводжувала в усіх починаннях. Нехай ваша непроста робота радує досягненнями
та перемогами у справі захисту прав освітян.

7 березня святкує особистий ювілей Тетяна Семенівна ПРИТУЛЯК, голова Первинної профспілкової організації Балтського педагогічного
коледжу.

6 березня відзначає
особистий ювілей
Інна Володимирівна
ЛАБУНСЬКА, голова
Петровірівської об’єднаної організації
Профспілки.
Інна Володимирівна
представляє нове покоління освітянського
профспілкового активу
– очолює новостворену
територіальну організацію Профспілки з минулого року. Відповідально та серйозно ставиться до своєї роботи.
Шановна Інно Володимирівно! Прийміть наші
вітання з особистим ювілеєм. Бажаємо Вам
професійного зростання, втілення в життя всіх
планів та успіхів у будь-яких починаннях.
Нехай добре здоров’я, прекрасний настрій та
домашній затишок завжди будуть джерелами
вашого натхнення!

8 березня – подвійне свято для САВВОВОЇ Алли
Іванівни, голови Тарутинської об’єднаної організації Профспілки. У Міжнародний жіночий день профспілковий лідер святкує свій особистий ювілей.
Психолог за фахом, Алла Іванівна прекрасно підходить
на посаду голови профспілкової організації. Цю діяльність вона поєднує з роботою в Тарутинському центрі
професійного розвитку педагогічних працівників.
Шановна Алло Іванівно! Вітаємо вас з особистим ювілеєм. Бажаємо здоров’я та невичерпної енергії, професійних звершень. Нехай успішно
втілюються у життя всі ваші задуми!

Тетяна Семенівна має багатий досвід роботи в
освітній галузі – працює понад 30 років. І вже 21
рік вона є незмінним головою профспілкової організації, поєднуючи цю діяльність з роботою викладача. Активна та цілеспрямована, Тетяна Семенівна має авторитет серед колег не лише свого закладу, а й інших закладів вищої освіти області.
Про плідну роботу Тетяни Притуляк як освітянки та профспілкового діяча свідчать численні нагороди та почесні звання: «Відмінник освіти України»,
«Заслужений працівник освіти України», Подяка Прем’єр-міністра України,
Почесна відзнака голови Одеської обласної державної адміністрації. Нагороджена нагрудним знаком ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки
працівників освіти і науки України».
Шановна Тетяно Семенівно! Прийміть наші щирі вітання з ювілеєм. Бажаємо
вам щасливої долі, міцного здоров’я, успішних звершень в освітянській та
профспілковій справі. Нехай кожен день приносить вам позитивні емоції та нові
здобутки!

18 березня особистий ювілей відзначатиме Лариса Вікторівна КАШУЛЬСЬКА, голова
Подільської міської організації Профспілки.
Лариса Вікторівна є незмінним керівником міської організації Профспілки з 2005 року, а в галузі освіти працює понад 30 років. У профспілковій роботі Лариса Вікторівна зарекомендувала себе як сумлінний та
активний працівник. Інтелігентна та дипломатична, вона користується
повагою серед спілчан міста та колег.
За рішенням президії комітету Одеської ОО ППОНУ за багаторічну
сумлінну працю Кашульська Л.В. представлена до нагородження Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Шановна Ларисо Вікторівно! Вітаємо вас з ювілеєм та бажаємо здоров’я, наснаги, щасливої долі.
Нехай ваша кропітка праця приносить багаті плоди та задоволення від досягнутих результатів.

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

Оздоровлення та відпочинок колективу ОНТУ!
Одеський національний технологічний університет
завжди славився своїми традиціями. І однією з них є зимове
оздоровлення студентів і працівників в Закарпатській області на туристичній базі «Екстрим», розташованій у мальовничому селищі Жденієво. База «Екстрим» є філією кафедри
фізичної культури та спорту ОНТУ.
Всі дні з 23 по 29 січня колектив Одеського національного
технологічного університету проводив на свіжому гірському
повітрі: вчилися кататися на лижах, каталися на санчатах, здійснювали піші прогулянки вздовж гір, виїжджали на екскурсії.
Про користь активного відпочинку для здоров’я говорити не
доводиться - заряд бадьорості завдяки викладачу кафедри фізичної культури та спорту – Волковій Тетяні Володимирівні був
забезпечений і студентам, і викладачам.
Своїми думками і враженнями про відпочинок поділилися
студенти та викладачі ОНТУ.
Студенти факультету технології зерна і зернового бізнесу
Пучков Дмитро та Селівєрстов Андрій: «Взагалі все було дуже
круто, номери комфортні, годували добре і смачно. Найбільше
сподобалося кататися разом з друзями і знімати це на відео.
Загалом отримали масу приємних емоцій. Велика подяка нашому організатору Дмитру Михайловичу і викладачу кафедри фізичної культури та спорту – Тетяні Володимирівні, які зробили
колосальну роботу, щоб відпочинок був цікавим. Залишилося в
памʼяті дуже багато яскравих моментів».
Доцент кафедри БЖД Шофул І.І.: «Хочу висловити велику
вдячність керівництву ОНТУ та профкому працівників, який
очолює Страхова Тетяна Василівна, за чудову нагоду оздоровитися в Карпатах на базі відпочинку «Екстрим». За можливість
всією родиною побувати в зимових Карпатах, покататись на
санчатах та лижах. Також велика вдячність Скрипніченку Дмитру Михайловичу за організацію екскурсійних поїздок в Пилипець та на термальні води. Наша родина, особливо діти, дуже
чекали на поїздку в Закарпаття. Бо назва готелю «Екстрим»
відповідає екстремальному відпочинку наших дітей. Вони завжди в захваті від активного катання на лижах з гори, яка розміщена біля бази відпочинку. Завдяки щорічному зимовому відпочинку наші діти та ми з дружиною стали на лижі, та навчилися
кататися на них. Діти без остраху спускаються з самої вершини
гори, затягуючи нас без страху повторювати це за ними. Ми
намагаємося бути активною, спортивною сім’єю».
Висловила свою думку студентка факультету технології та
«ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК»
Реєстраційне свідоцтво ОД №1295-176-Р
Засновник: Одеська обласна організація Профспілки
працівників освіти і науки України

товарознавства харчових продуктів і продовольчого
бізнесу Чудік Руслана: «Тиждень відпочинку в Закарпатті пролетів дуже швидко! Це помітив кожен студент, який відвідав туристичну базу "Екстрим". З одного боку швидко, а з іншого таке враження, що в
горах з гарною компанією час зупиняється. Є невичерпне бажання повертатися сюди ще і ще! Дякую профспілковій організації студентів за надану можливість
відвідати Закарпаття та організацію незабутнього відпочинку! Бажаю й надалі проводити такі заходи для
оздоровлення студентів».
Діляться своїми враженнями викладачі економічного факультету: «Одеський національний технологічний університет – це не лише навчально-науковий, а
й великий соціальний комплекс. Після того, як закінчилася напружена робота в університеті, хотілося
оздоровитися та відновитися. Приїхавши на базу відпочинку,
викладачі та студенти університету спостерігали найкрасивіші
казкові зимові пейзажі, довкола було багато снігу. Вдихаєш
морозне повітря, що бадьорить, милуєшся білою пухнастою
пишнотою і дивуєшся невичерпності фантазії чарівниці-зими.
Ця краса змінювалася цікавими екскурсіями на гору Гемба, водоспад Шипіт, термальні басейни Косино, які були майстерно
організовані профспілковими комітетами. Дякуємо викладацькому та студентському профкомам ОНТУ за можливість провести частину відпустки в цікавому та корисному середовищі, відпочити фізично та психологічно, забувши на час про тривоги
пандемії».
З вдячністю резюмувала свої враження студентка факультету інноваційних технологій харчування і ресторанноготельного бізнесу Озерова Наталія: «Дивовижна подорож веселою компанією в чарівні краєвиди, що захоплюють подих – це
Закарпаття – місце, яким треба пишатися та відвідувати. Незабутні емоції і враження чекають на кожного. За тиждень відпочинку, ми встигли всі подружитися і повеселитися. Щоранку нас
чекали фізичні вправи, які надавали нам заряд енергії на цілий
день. Закінчувався наш день посиденьками біля каміна, розмовами та спогадами про минулий день. Кожен день, проведений у
Карпатах, надавав нові враження – це незабутній час, який повинен випробувати на собі кожен. Хочу також відзначити гарне
харчування в ресторані, в яке входили смачні національні українські страви. Я впевнена, що ми ще не один раз відвідаємо
«Екстрим». Велика подяка за гарну організацію поїздки – Дмитру Михайловичу та персоналу туристичної бази «Екстрим».

Студентка факультету менеджменту, маркетингу і логістики Харченко Аліса: «Ось і закінчилася маленька подорож Закарпаттям. Впродовж відпочинку я насолоджувалася красою гір,
лісів та річок. Відпочивала тілом і душею, отримувала максимум емоцій, познайомилася з новими людьми. На початку може
здатися, що тижня достатньо, але насправді це не так. І коли ти
віддаєш ключик від кімнати і говориш до зустрічі, стає так сумно. Але ти все одно туди повернешся, і ця думка дає нові сили. І
ще раз хочу подякувати нашому університету та профкому студентів за цю чудову нагоду гарно провести час».
Поділилася враженнями і наймолодша учасниця оздоровлення Марія Скрипніченко: «Мені дуже сподобалася поїздка,
фізкультхвилинка, конкурси, меню та готельний номер. Цілими
днями я каталася на лижах та санчатах. А ще я познайомилася з
дівчатами і ми разом грали в сніжки та ліпили снігову бабу. Я
буду сумувати за «Екстримом».
Насамкінець зазначу, що попереду новий навчальний семестр, з новими завданнями, проєктами та досягненнями. Я на
100 відсотків упевнений, що після такого продуктивного відпочинку колектив університету в змозі досягти нових висот у такому бурхливому, невгамовному й дивовижному житті. Відпочинок і оздоровлення – продовжуємо добрі традиції разом!
Дмитро Скрипніченко,
голова первинної профспілкової організації студентів ОНТУ
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