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Шановні спілчани!
Вітаємо вас з 30- річчям Незалежності України!
Україна – молода держава, але з багатовіковою історією. Упродовж сторіч наші
пращури боролися за здобуття незалежності, пройшли через зради, війни та голодомори. Попри все, роки незалежності відзначилися численними науковими та творчими
досягненнями, спортивними перемогами та рекордами. Крок, зроблений 30 років тому, відкрив перед нами великі перспективи, і наша місія – не втратити того, що маємо,
і досягти більшого.
Сучасна Українська держава потребує висококласних фахівців, які максимально
сприятимуть збереженню та примноженню всіх демократичних надбань, і в цьому
головна роль відводиться нам, освітянам і науковцям.
Ми віримо, що наша держава прославиться визначними інноваціями, досягненнями
в культурній, промисловій та науковій галузях. Багато сподівань покладаємо на молоде покоління, яке своїми прогресивними ідеями та амбітними цілями здатне змінити
долю України на краще.
Напередодні свята Незалежності, 23 серпня, відзначаємо День Державного Прапора України. Синьо-жовтий стяг уже давно став символом свободи та національної самосвідомості й патріотизму.
Вітаємо вас, друзі, з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України!
Бажаємо мирного неба, щедрої ниви та щасливої долі. Нехай досягнення кожного з
нас пишуть новітню історію квітучої, сильної Української держави.
Ми вистояли й неодмінно переможемо, бо Україна в нас єдина!
З повагою президія комітету Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

Шановні освітяни!
Прийміть найтепліші вітання з Днем знань
і початком нового навчального року!
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається
незвіданий, цікавий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Надзвичайно важливим він є для 28662 першокласників Одещини, перед якими відкриє двері в
дивовижний світ знань Нова українська школа.
З усією теплотою серця висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, титанічну
працю вчителям, викладачам, вихователям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями,
а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави.
У цей хвилюючий і по-особливому урочистий час, насичений світлими емоціями та
усмішками, бажаємо вам гарного старту та успішного навчального року, підкорення нових вершин і творчих досягнень, доброго здоров’я та натхнення, здійснення найзаповітніших мрій! Нехай успіхи і перемоги окрилюють вас на нові звершення і здобутки на благо
України та рідної Одещини!
З повагою
Олександр ЛОНЧАК,
директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації

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

Ключові події у сфері освіти Одещини
Утворено 1185 додаткових місць
шляхом реалізації проєкту Президента
«Велике будівництво» у селищах Овідіополь, Авангард, Крижанівка, відновлено
діяльність закладів дошкільної освіти у
м.Ізмаїлі та с. Єгорівка, відкрито 5 додаткових груп у функціонуючих закладах,
видано 13 ліцензій приватним ЗДО. На
цей рік за програмою «Велике будівництво» планується побудова закладів в Усатівській та Таїровській ТГ, реконструкція
пристосованих приміщень у с.Березино
Тарутинської ТГ та с.Іллінка Усатівської
ТГ, а також капітальний ремонт функціонуючих ЗДО у Бородінській і Шабівській
територіальних громадах. У пріоритеті
створити безпечне освітнє середовище
ще для 1000 дошкільнят області. У рамках реалізації програми президента
«Велике Будівництво» на території
с. Крижанівка Фонтанської ТГ відкрито
новозбудований заклад дошкільної освіти «Карамелька». Ще 120 діток Одещини
отримали змогу здобувати дошкільну
освіту в новому, креативному, яскравому
освітньому середовищі. Наразі триває
будівництво
дитячого
садочка
у
смт. Таїрове.
Ми радо прийняли в шкільну родину
НУШ 28709 першокласників. Для них
створено безпечне освітнє середовище та
новий освітній простір в усіх закладах

загальної середньої освіти області. Цьогоріч, за оперативною інформацією, за
парти мають сісти 28662 першокласники.
У рамках масштабної програми Президента України «Велике будівництво»
реконструйовано і відновлено заняття в
закладі освіти Захарівської громади, проведено реконструкцію приміщення Біляївського ЗЗСО №2, добудовано корпус
для учнів початкової школи та актову
залу. Триває реконструкція Шевченківського ЗЗСО І-ІІ ступенів №2 Кілійської
міської ради та навчально-виховного
комплексу в м. Балті, будівництво загальноосвітньої школи в смт. Авангард. До
початку нового навчального року планується введення в експлуатацію нової
школи у с. Ставрове, завершення капітального ремонту Одеської ЗОШ №41 І-ІІІ
ступенів та реконструкції Одеської ЗОШ
№33 І-ІІІ ступенів.
Шкільний парк області поповнився ще
25 шкільними автобусами.
На базі реконструйованого приміщення КЗВО «Одеська академія неперервної
освіти Одеської обласної ради» відкрито
креативний надсучасний, єдиний в Україні освітній ХАБ для високопрофесійної
педагогічної спільноти Одещини.
У 2021 році в закладах освіти Одещини отримували освітні послуги 6856
дітей з особливими освітніми потребами,

з них 2783 дошкільного віку та 4073 шкільного віку.
2 навчально-реабілітаційні центри та 3
спеціальні школи Одещини, в яких навчаються діти із сенсорними порушеннями, вперше отримали сучасне корекційно
-реабілітаційне обладнання, придбане за
кошти державного бюджету.
В області утворено одну з найпотужніших в Україні мережу інклюзивноресурсних центрів. Наразі їх 40. Здійснюються заходи щодо придбання мобільних
інклюзивно-ресурсних центрів, що надасть можливість отримати якісні послуги дітям з особливими освітніми потребами за місцем проживання.
Розпочав свою роботу єдиний в Україні унікальний тренінговий центр інклюзивних технологій, що об’єднав фахівців
обласного ресурного центру підтримки
інклюзивної освіти, ІРЦ, науковців, громадські організації, що опікуються дітьми з особливими освітніми потребами, та
їх батьків.
Реалізовано новий проєкт у сфері
професійної освіти Одещини! На території області дослідили регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та його відповідність потребам
ринку праці.
(Продовження на стор. 2)
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(Продовження. Початок на 1 стор.)
На базі Березівського вищого професійного училища, Ананьївського професійного аграрного ліцею та Ізмаїльського вищого професійного ліцею облаштовано SMART-аудиторії.
На базі Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури запрацювала сучасна STEM-лабораторія.
Відкрито навчально-практичні центри будівельного напрямку
з підготовки кваліфікованих робітників за професіями
«Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків»; «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Машиніст холодильних установок». На сьогодні
створено та функціонує 30 НПЦ (у 2017- 7 НПЦ).
101 заклад освіти Одещини отримав нове сучасне обладнання для харчоблоків. Коштом обласного бюджету здійснюються
роботи з капітального ремонту приміщень їдалень та харчоблоків трьох закладів загальної середньої освіти, загальна вартість
робіт становить 3330,0 тис. грн. Відремонтовано виробничі
цехи харчоблоків 27 закладів освіти. Загальна вартість будівельних робіт становить 10168,0 тис.грн. За рахунок субвенції програми «Спроможна школа для кращих результатів» передбачено виконати у 2021 році капітальний ремонт харчоблоків, їдальні двох закладів освіти. Обсяг субвенції становить 6463,2 тис.
грн, видатки місцевих бюджетів – 718,1 тис. грн. Шляхом перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції 57 ЗЗСО області
додатково на проведення ремонтних робіт у харчоблоках отримають 8863,6 тис грн, на придбання сучасного технологічного
обладнання - 5452,5 тис. грн та 4 заклади обласної комунальної
форми власності - 724,3 тис. грн на оновлення технологічного
обладнання.
Розпочато
впровадження
інноваційного
проєкту
«ІНТЕРНЕТ-ШКОЛА для обдарованих учнів».
У рамках реформи децентралізації на Одещині сформовано
органи управління освітою у 91 громаді.
Утворено Регіональну дитячу раду при Одеській облдержадміністрації.
Вперше в режимі онлайн проведено (регіональний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Упоралися на
відмінно!
Стартував обласний проєкт по підготовці до ЗНО з математики. Кращі викладачі провідних вишів м.Одеси викладали
онлайн-уроки на каналі дистанційної освіти КЗ «Рішельєвський
науковий ліцей».
Суттєво оновлено комп’ютерне, мультимедійне обладнання:
придбано 100 персональних комп’ютерів для вчителів, 1250 ПК
для учнів, 100 мультимедійних комплексів, також 51 комплект
комп’ютерного та мультимедійного обладнання, комплекти
засобів для STEM-кабінетів, ноутбуки, обладнання для 5 спецшкіл області, в яких навчаються дітки з різними сенсорними
порушеннями, обладнання для STEM-кабінету в заклад професійно-технічної освіти.
Проведено обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у форматі таборування, офіційно зареєстровано курені в закладах освіти області. На всеукраїнському рівні команди, які представляли Одещину, теж посіли призові місця.
З метою активізації молодіжного середовища, підтримки
талановитої молоді, лідерів учнівського, студентського самоврядування та представників молодіжних громадських організацій триває процес утворення молодіжної ради при
Одеській ОДА.
За сприяння Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації, Міністерство молоді та спорту України

спільно з Державним інститутом сімейної та
молодіжної політики та за підтримки Програми
розвитку ООН в Україні продовжує реалізовувати
безоплатну
навчальну
програму
«Молодіжний працівник» базовий рівень в
Одеській області.
У конкурсному відборі громад-партнерів
швейцарсько-українського проєкту «DECIDE –
Децентралізація для розвитку демократичної
освіти» перемогли 4 територіальні громади
Одеської області: Визирська, Кілійська, Красносільська і Нерубайська. Вітаємо і бажаємо
успіхів!
На базі Культурного центру УТОГ серед
здобувачів освіти з порушенням слуху в режимі онлайн відбувся ІІ етап XIV всеукраїнського
конкурсу «Ерудит». Учень 12 класу, вихованець Одеського НРЦ «Чути серцем» та 91 спеціальної школи Одеської обласної ради Кізім
Олександр здобув перше місце. Ми пишаємося
талановитими дітьми!
Цьогоріч в Україні за результатами ЗНО
маємо 574 «двохсотбальники», з них на Одещині – 28. Це втричі більше, ніж минулого
року. Четверо учнів отримали максимальний
бал одразу з двох предметів, що є приводом
для особливої гордості. Пишаюся, що третій
рік поспіль випускники закладів освіти Одещини – серед найкращих випускників України.
Упродовж начального року учні професійної (професійнотехнічної) освіти отримали низку призових місць у конкурсах
фахової майстерності. Так Ткачов Тимофій, учень ДНЗ
«Одеський центр професійно-технічної освіти», посів ІІ місце
на всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії
«Штукатур». Команда Одеського професійного ліцею технологій та дизайну отримала призове місце у конкурсі професійної
майстерності «Прорив легкої промисловості України», а колекція Березівського вищого професійного училища ДУ «Одеська
політехніка» отримала особливу відзнаку як позаконкурсну із
ціннісною дослідницькою роботою, матеріали якої будуть направлені до Міністерства культури України.
Проведено засідання конкурсної комісії щодо укладення угод
серед претендентів на першочергове зарахування до закладів
вищої педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням. Визначено переможців.
Учителі Одещини отримають понад 3 тисячі ноутбуків для
належного проведення дистанційного навчання під час пандемії
COVID-19. Задля цього держава виділила додаткову субвенцію
з Держбюджету.
При обласній державній адміністрації створено раду молодих учених, до складу якої увійшли 22 представники товариств
молодих учених закладів вищої освіти та наукових установ
регіону.
Створена та функціонує науково-експертна рада, метою
якої є опрацювання та втілення в життя ефективних науково
обґрунтованих рішень, здатних забезпечити стабільну позитивну динаміку процесів у господарській, соціальній та екологічній
сферах діяльності, проведення попередньої експертизи проєктних рішень з питань територіального розвитку, найбільш повного та раціонального використання науково-технічного потенціалу області.
Основні меседжі, над чим будемо працювати в новому нав-

чальному році. Перше - це ефективна мережа від великої громади до малої. Треба готуватися до серйозної профільної системи.
Наразі більше 100 осіб залучені до формування Державного
стандарту старшої профільної школи. Якісна освіта на всіх рівнях! І особлива увага сільській місцевості, тому і домоглися
збереження трьох ланок в опорних школах. Закон про ліцеї нещодавно підписаний Президентом.
Друге - реформа системи шкільного харчування, яка є
пріоритетною і відбувається під патронатом Першої леді Олени
Зеленської. На часі впровадження системи контролю, продовження модернізації харчоблоків й головне — підготовка кваліфікованих кадрів. У планах новий проєкт «Педагогічний парк
Одещини». Його реалізація розпочнеться вже з вересня цього
року в рамках презентованої ідеї Національного освітнього технопарку, яка озвучена Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом під час Всеукраїнської стратегічної сесії
«Освіта України-30. Національний технопарк з підвищення
якості освіти».
Важливим питанням є вакцинація педагогічних працівників. При «зеленому» рівні здобувачі освіти зможуть відвідувати
заклади освіти в очному форматі з дотриманням протиепідемічних заходів. При переході на наступні рівні епідемічної небезпеки для повноцінної роботи закладу освіти потрібно мати не
менше 80% повністю вакцинованого персоналу.
Головні завдання сьогодення – це покращення розвитку
освітньої галузі, її модернізація для надання освітніх послуг, які
відповідатимуть сучасним вимогам суспільства, продовження
впровадження реформи Нової української школи на території
Одеської області, а також збереження якості освіти в умовах
пандемії.
З повагою
Олександр ЛОНЧАК, директор Департаменту освіти
і науки Одеської обласної державної адміністрації

Свято молодих учительських талантів
З 22 по 25 червня 2021 року в м. Одесі проходив V обласний фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини», організаторами якого є Департамент освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації, Одеська обласна
організація Профспілки працівників освіти і науки України
та КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської
обласної ради».
25 педагогічних працівників Одеської області зі стажем
роботи не більше 3 років взяли участь у заході, який традиційно поєднував у собі конкурсну та культурно-розважальну програми.
У перший день фестивалю після офіційного відкриття для
учасників провели тренінги викладачі Одеської академії неперервної освіти. Молоді спеціалісти познайомилися з роботою
Одеської обласної організації Профспілки. Голова обласної організації Любов Корнійчук провела мультимедійну презентацію
та розповіла, як працює галузева Профспілка заради захисту
освітянських прав, оздоровлення вчителів та членів їх сімей,
підтримки талантів спілчан тощо.
Також учасники ознайомилися з діяльністю Одеської академії неперервної освіти. Ректор Любов Задорожна розповіла, як
відбувається навчання в закладі, провела гостей по залах, презентувала сучасну матеріально-технічну базу.
Другий день цілком присвятили конкурсній програмі. Зранку проходив відбірковий тур з індивідуального конкурсу «Урок
майбутнього».
За підсумками «Уроку майбутнього» до фіналу вийшли 9
учасниць. Фінальна частина проходила в Одеському будинку
вчених, де без перерви провели 2 конкурси – «Гімн професії» та
«Світ моїх захоплень». Учасниці демонстрували, чому вони
обрали педагогічну професію та вважають її найкращою.
У фіналі на учасниць чекав сюрприз – квіз, де молоді вчителі
повинні продемонструвати, як проявляють себе без домашньої
підготовки. Квіз був присвячений 30-річчю Незалежності України – питання про мову, гімн, історичні факти, визначні досягнення в спорті, культурі. Відповіді учасниць дещо змінили результати фіналу конкурсної програми.
П’єдестал переможців виглядав наступним чином.
І місце посіла Рунтова Анастасія Олексіївна, вчитель
фізичної культури Залізничненського ЗЗСО Болградської міської ради.

ІІ місце поділили Гловацька Лілія
Олександрівна, вчитель початкових
класів НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. гімназія" Балтської ТГ Подільського
району, та Піддубняк Катерина Михайлівна, керівник гуртка " Спілкуємось
англійською" КЗ "Центр дитячої творчості" Балтської міської ради.
ІІІ місце посіла Ігнатьєва Ольга
Віталіївна, вчитель інформатики Олександрівського ЗЗСО Фонтанської сільської ради.
Переможці отримали дипломи та
премії.
Заохочувальною премією за засіб
наочності, виконаний власноруч, нагороджена вчителька англійської мови в
початкових класах Опорного закладу
освіти «Першотравневий ліцей» Визирської сільської ради Зюбіна Антоніна
Олександрівна.
Наступного дня всі учасники відправилися в подорож до Києва. Керівництвом
Одеської обласної організації
Профспілки для молодих педагогів була
організована зустріч з представниками
Міністерства освіти і науки України та
Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України.
Міністерство представляли працівники Інституту модернізації змісту освіти – начальник відділу проєктної діяльності Тамара Пушкарьова та начальник відділу STEM-освіти Олена Патрикеєва.
Молоді вчителі ознайомилися з принципами й підходами
Нової української школи та освітніми технологіями, що сприяють розвитку дітей. У рамках презентації про STEM-освіту освітяни дізналися, які є сучасні вимоги до професії вчителя відповідно до очікувань роботодавця.
Детально про галузеву Профспілку та засади її роботи інформували заступники голови Профспілки Любов Гарбаренко та
Сергій Романюк. Профспілкову молодь на зустрічі представля-

ла заступник голови Профспілки на громадських засадах Ольга
Чабанюк.
Завершальним етапом програми стала оглядова екскурсія
Києвом, відвідання Національного музею історії України у Другій світовій війні та поїздка до Межигір’я.
Конкурсанти залишилися надзвичайно задоволені тим досвідом та враженнями, що отримали за дні фестивалю.
Запрошуємо всіх молодих та креативних педагогів до участі в наступному VI обласному фестивалі молодих спеціалістів!
Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК
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Співпраця між Одещиною
та Тернопільщиною:
обмінюємося досвідом з колегами
В Одеській обласній організації
Профспілки є добра традиція проводити
виїзні семінари спільно з профспілковим
активом інших областей. В минулому році,
на жаль, такої можливості не було. Але в
липні цього року повернулися до гарної традиції та організували семінар для голів територіальних організацій Одеської обласної
організації Профспілки. Захід проходив з 5
по 7 липня в Тернопільській області.
Обговорювали питання змін у Статуті
Профспілки, в організаційній структурі колишніх районних організацій, виклики і ризики,
пов'язані з територіальною реформою та оптимізацією закладів загальної середньої освіти,
обмінювалися досвідом вирішення проблемних
питань.
Навчання успішно поєднували із знайомством з визначними історичними місцями та святинями Тернопілля: Кременецькою обласною
гуманітарною академією, Збаразьким замком,

духовним центром «Зарваниця», славним містом Тернополем.
Щиро дякуємо за допомогу в організації
навчання та відпочинку голові Тернопільської
обласної організації Профспілки Людмилі Мокей та працівникам виконавчого апарату, керівникам територіальних організацій: Лілії Чечуриній - голові Кременецької районної організації Профспілки, Віктору Бартошинському голові об'єднаної територіальної профорганізації Збаражчини, Руслані Савончак - голові об'єднаної територіальної профорганізації Теребовлянщини, Ігорю Ракочию - голові Тернопільської районної організації Профспілки - які гостинно зустрічали одеських колег та щедро ділилися своїми напрацюваннями.
Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України

Х обласна спартакіада освітян:
перемога знову за Куяльницькою ТГ

16-18 червня в селі Кароліно-Бугаз проходила Х спартакіада серед працівників освіти – членів Профспілки працівників освіти і науки України. Азартні змагання та відпочинок біля моря залишили в учасників незабутні, яскраві
спогади.
В Х спартакіаді взяли участь 19 команд, з яких 17 представляли територіальні громади Одеської області, 2 – заклади вищої
освіти м.Одеси (Державний університет «Одеська політехніка»
та Одеську національну академію будівництва і архітектури).
Змагання з 4 видів спорту (волейболу, футболу, настільного
тенісу та шахів) проходили одночасно на різних майданчиках
спортивно-оздоровчого табору «Чайка» ДУ «Одеська політехніка».

Оскільки в цьому році спартакіада була ювілейною, організатори доклали всіх зусиль для того,
щоб вона пройшла в святковій атмосфері. На
церемонії відкриття парад команд поєднався з
виступом групи барабанщиць «Сяйво» гімназії
м.Чорноморська. Виступи юної співачки Ганни
Комякової, учениці гімназії м.Чорноморська,
стали ще одним приємним подарунком та зарядили всіх позитивним настроєм.
На церемонії відкриття учасників вітали голова
Одеської обласної організації Профспілки Любов
Корнійчук та начальник Одеського обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Олександр Тулунжи.
«Родзинкою» урочистого відкриття стало нагородження ветеранів спартакіади, які впродовж 10
років брали активну участь в організації спортивних змагань. Їм вручили Почесні грамоти, пам’ятні стрічки та грошові винагороди.
Згадували на відкритті й про результати минулих
спартакіад. Команди підтримували гарячими оплесками своїх
земляків, яких згадували в історії спартакіади.
Всі дні на майданчиках вирували пристрасті, вболівальники не
втомлювалися гаряче підтримувати свої команди. А увечері
всіх чекала дискотека в літньому кінотеатрі табору.
Погодні умови внесли корективи в план спартакіади: на другий
день через зливу змагання з волейболу були перенесені в спортивний зал Великодолинської школи Одеського району. Тим
часом у закритих приміщеннях продовжувалися змагання з
шахів та настільного тенісу.
У волейболі після запеклої боротьби перемогу виборола команда Іванівської об’єднаної організації Профспілки. Друге

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України

РАЗОМ ПІДКОРЯЄМО ВЕРШИНИ

Фінал Всеукраїнського
огляду-конкурсу стану
умов і охорони праці
в закладах освіти:
Одещина в числі переможців
У липні цього року були підбиті підсумки Всеукраїнського громадського
конкурсу стану умов і охорони праці в
закладах Міністерства освіти і науки
України, проведеного у 2020 році. Спільне рішення було ухвалено колегією Міністерства освіти і науки України та президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.
У
фінальному етапі брали участь
19 закладів освіти з усієї України, з них
3 представляли Одещину.
До числа переможців та призерів увійшли 2 заклади освіти Одеської області:
- Березівське вище професійне училище
Державного університету «Одеська політехніка» - І місце у номінації «Заклади професійної (професійно-технічної) освіти»;
- Одеський національний економічний університет – ІІІ місце у номінації «Заклади
вищої освіти».
Переможцям та призерам призначені грошові премії в розмірі відповідно 6000 та
4000 гривень.
Також за активну участь у Всеукраїнсь-

місце посіла команда Балтської об’єднаної організації Профспілки, третє – Білгород-Дністровської об’єднаної організації
Профспілки.
В міні-футболі І місце посіла команда Лиманської об’єднаної організації Профспілки, ІІ місце – Куяльницької сільської,
ІІІ місце – Великомихайлівської селищної.
У командному заліку з тенісу перемогу одержали освітяни
Білгород-Дністровської об’єднаної організації Профспілки, ІІ
місце дісталося Куяльницькій, а ІІІ – Кодимській.
У командному заліку з шахів перемогла команда
м.Чорноморська, а ІІ та ІІІ місця дісталися Кілійській та Куяльницькій організаціям.
За підсумками всіх видів змагань були визначені переможці в
загальнокомандному заліку. Ними стали:
І місце – команда Куяльницької сільської організації Профспілки;
ІІ місце – команда Білгород-Дністровської об’єднаної організації Профспілки;
ІІІ місце – команда Березівської об’єднаної організації Профспілки.
Команди та всі їх учасники були нагороджені дипломами, медалями та кубками. Також спортсмени, що посіли І-ІІІ місця у
змаганнях, отримали грошову винагороду від Одеської обласної організації Профспілки.
Наступна, ХІ обласна спартакіада відбудеться в 2023 році.
Вітаємо всіх переможців та призерів з новими спортивними
досягненнями! Запрошуємо всіх освітян приєднуватися до
змагань та боротися за титул переможців ХІ спартакіади.

В Любашівській об’єднаній організації Профспілки 30-тій річниці незалежності України присвятили поїздку до Прикарпаття з підйомом на найвищу гору України – Говерлу
(висота 2061 м).
У заході взяли участь члени Профспілки та члени їх родин. Відпочинок пройшов під гаслом
«Говерла єднає Україну, профспілки єднають українців».
Чудова природа, захоплюючі краєвиди Яремче та Буковелю, складнощі підйому залишили в
освітян яскраві враження та спогади. Приємним є й те, що гірську висоту в свої 74 роки успішно подолала незмінна голова первинної профспілкової організації Новокарбівської ЗОШ І-ІІ ст.
Валентина Іванівна Крусір.
Хай будуть в освітян попереду ще багато підкорених професійних та життєвих висот!
Валерій БОНДАРЕНКО,
голова Любашівської об’єднаної організації Профспілки

кому громадському огляді-конкурсі Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
та ЦК Профспілки нагороджений колектив
Кам’янського закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) «Роднічок» Саф’янівської
сільської ради Ізмаїльського району.
Вітаємо наших освітян з високими
досягненнями! Бажаємо, щоб їхній приклад
надихав колективи інших закладів на вдосконалення матеріально-технічної бази та
забезпечення гідних умов праці.
Служба зв’язків з громадськістю
та ЗМІ Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти
і науки України
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ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМИ ЮВІЛЕЯМИ!
У серпні відзначила свій
особистий ювілей Ольга
Юріївна ЛЕВИНСЬКА,
голова Первинної профспілкової організації Одеського центру професійнотехнічної освіти.
У цьому році Ольгу
Юріївну нагороджено Почесною грамотою комітету
Одеської обласної організації Профспілки за плідну сумлінну працю щодо
соціально-економічного захисту освітян та з нагоди особистого ювілею.
Шановна Ольго Юріївно! Вітаємо Вас з особистим ювілеєм. Бажаємо великого щастя, міцного здоров’я та удачі в будь-яких починаннях. Нехай Ваша професійна та профспілкова діяльність
приносять нові здобутки та дарують натхнення
для подальшої роботи.

У липні відсвяткувала особистий ювілей Людмила Аркадіївна ДУБЕНКО, голова Великомихайлівської
об’єднаної
організації Профспілки.
Людмила Аркадіївна очолює
територіальну організацію лише
3 роки, проте має солідний стаж
роботи в профспілкових органах
– 17 років. Понад 30 років вона
працює в освіті, обравши шлях
учителя фізики.
Мудра, обдарована, тактовна – так характеризують
Людмилу Аркадіївну її колеги. У цьому році за плідну
сумлінну працю щодо соціально-економічного захисту освітян та з нагоди особистого ювілею Людмила
Аркадіївна нагороджена Почесною грамотою комітету
Одеської обласної організації Профспілки.
Шановна Людмило Аркадіївно! Вітаємо Вас з ювілеєм! Бажаємо зберегти на довгі роки здоров’я, енергію та натхнення.

У серпні особистий ювілей відзначає Валерій Миколайович БОНДАРЕНКО, голова Любашівської
об’єднаної організації Профспілки.
Понад 20 років поспіль Валерій
Миколайович очолює Любашівську
об’єднану організацію Профспілки.
За сумлінну працю отримав багато
почесних
нагород
звання
«Заслужений вчитель України», нагрудний знак «Заслужений працівник Профспілки освіти і науки України», нагрудні знаки «Відмінник освіти України» та
«Василь Сухомлинський».
Його добре знають на Одещині та й далеко поза її межами як обдарованого вчителя, енергійного та наполегливого профспілкового лідера.
Вітаємо Вас, Валерію Миколайовичу, з ювілеєм! Зичимо многая літа, міцного здоров’я та щедрої долі.

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

«Знамя» - улюблене місце

АФІША

літнього відпочинку спілчан

Будинку вчених

У червні 2021-го року Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Знамя» Одеської обласної організації
Профспілки гостинно відчинив свої двері після дворічної перерви. Для спілчан та їхніх дітей були створені належні санітарно-епідеміологічні умови, щоб дотримуватися правил дистанції та гігієни в період карантину.

серпень-вересень

У цьому році в таборі оздоровлено 228 дітей в 2 зміни по 14 днів. По закінченні “дитячих” змін було організовано 7 заїздів 5-денного сімейного відпочинку для членів Профспілки. Протягом липня-серпня відпочили ще
більше 700 спілчан та членів їхніх сімей, із них 196 дітей.
«Приємно вражені відпочинком в таборі
"Знамя". П'ять днів пролетіли, як один день!!!
Ввічливий, доброзичливий колектив розпочав приймати нас з 7 години ранку. Табір
розташований на території парку, тут прохолодно та багато свіжого повітря. До моря
хвилин 15-20, вечорами грали у волейбол,
танцювали на дискотеці.
ДУЖЕ ПРИЄМНІ ВРАЖЕННЯ! На наступний рік також бажаємо поїхати. Донька брала
участь в обласному конкурсі малюнка на
тему охорони праці і ми "зустріли" наш малюнок на території табору» .
Наталя Петренко,
Першотравневський ЗЗСО
Саф’янівської ТГ
«ЗНАМЯ» - колыбель счастливого детства, ярчайших воспоминаний и впечатлений наших детей! Детский незабываемый лагерь, уже долгие годы возглавляемый замечательным человеком и прекрасной
женщиной, чутким и мудрым педагогом, талантливым организатором и руководителем Мизиной Галиной Ивановной. «Моя мечта, чтобы наш лагерь был
самым культурным и образцовым», - дарит свою
безграничную любовь всем Галина Ивановна! Дети
и вожатые очень уважают также строгость и требовательность директора.
Сердечно благодарим Одесскую областную организацию Профсоюза работников образования и
науки Украины, Татьяну Страхову – председателя
профкома работников Одесской национальной академии пищевых технологий, всех вожатых и, конечно же, нашу незабываемую Галину Ивановну!
«Мы плакали и не хотели уезжать из лагеря, хочу
ещё», - вот такое я сейчас должна слышать целыми
днями...
До новых встреч в следующем году!!! БУДЬТЕ
НАМ ВСЕГДА!!!»

24 серпня, 15.00 — музичний лекторій. Творча програма «З
Україною в серці». Українські народні пісні та твори українських авторів. Ведуча програми – Олена Поліщук.
До Дня міста
06 вересня, 16.00 — історико-краєзнавча секція «Одесика».
Презентація 31-го випуску історико-краєзнавчого альманаху
«Південь-захід. Одесика». Ведучий — редактор альманаху,
доктор історичних наук Віктор Савченко.
7 вересня, 17.00 — клуб «Ліра». Концерт Олега Тонкого
«Мій друг – моя гітара».

Отримуйте оперативну інформацію від Одеської обласної організації Профспілки в режимі online
сторінка
в Facebook
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18 серпня – 6 вересня — художня виставка вихованців школи
ім. Костанді. «Малюють діти України».
21 серпня, 12.00 — авторська літературно-музична програма
«Українські візерунки». Ведуча — заслужена артистка України
Олена Стародубцева.

Ольга Торощина, г. Одесса

веб-сайт

До 30-річчя Незалежності України

Щоб відкрити посилання у смартфоні,
відскануйте код через спеціальну
опцію у Вайбері (розділ «Ще»)

11 вересня, 12.00 — Музична вітальня. У рамках проєкту
«Одеська опера в музеях і палацах». «Пою о тебе я, Одесса
моя!» — Концерт вокалістів-стажистів трупи Одеського національного академічного театру опери і балету. Ведуча – заслужена артистка України Наталія Ютеш.
23-26 вересня — VIІ-й Міжнародний літературний фестиваль.
Програма авторських читань — на сайті sciencehouse.odessa.ua.
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