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Шановні освітяни!
Вітаємо з Днем працівників освіти!

Цієї щедрої і по-особливому золотої осінньої пори зустрічаємо своє професійне свято ми –
працівники освіти. Воно вже давно стало знаком всенародної шани і вдячності до тих, хто сходинка за сходинкою супроводжує дитину на її життєвому шляху, відкриває захоплюючий світ
знань, допомагає мудрою порадою та радіє за успіхи своїх вихованців. Це свято вшановує інтелект, професіоналізм, людяність, щирість душі та безмежну любов до дітей, звільняє нас від
буденності, допомагає озирнутися навколо і побачити колег – талановитих, працьовитих і доброзичливих, які наповнюють життя своїх учнів, студентів і вихованців великими та малими
перемогами.
Тож нехай щедрою до вас, дорогі колеги, буде життєва нива, хай рясно вродить добробутом у
ваших родинах, здоров’ям та матеріальним достатком, творчим натхненням та шаною від людей.
Нехай енергія вдячності і добра, спрямована на дітей та молодь, акумулюється у ваших душах,
щоб вистачило міцності і духу, сердечного тепла, мудрості на добрі починання.
Зі святом вас, дорогі освітяни!
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
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Команда однодумців

До Дня фізичної культури та спорту,
який відзначався в Україні 11 вересня,
директор Тарутинської дитячо-юнацької
спортивної школи Петро Федорович
Карабаджак отримав звання Заслуженого
працівника фізичної культури та спорту.

Усе в цьому житті починається з хорошого вчителя,
якого має кожна людина на
Землі. Кожен з нас пам’ятає
школу, друзів, вчителів, атмосферу добра, душевного
комфорту. А якщо ти ще і
працюєш у колективі, де панує повага, творчий настрій,
цілеспрямованість, ти цілком
віддаєшся самовдосконаленню за раді учнів.
Адміністрація «Болградського
НВК «Спеціалізована школа ІІІІ ступенів-ліцей» Болградської міської ради – команда
високопрофесійних,творчих та
енергійних керівників закладу.
Директор - Желяскова Тетяна
Вікторівна дуже вимоглива до
себе і до оточуючих, завжди
тримає руку на пульсі шкільних вправ. Заступники, які завжди підтримують керівника, допомагають у роботі – Власенко Діна Василівна,
Міміношвілі Мака Валікоївна,Полуектова Ольга
Пилипівна, Дімова Наталя Василівна. А ще відомий, на весь Болградський район, відповідальний, за роботу щодо проведення ЗНО – Біязь
Аркадій Іванович.
Завдяки талановитості, мудрості, толерантності керівництва та педагогів заклад кожен рік
утримує лідируючу позицію у районі та області.
Так,у рейтингу 2021року ліцей зайняв 27 місце
серед 374 закладів загальної середньої освіти
Одеської області.
Доброю традицією у навчальному закладі є
підтримка вчителів при підготовці до конкурсів,
до захисту своїх розробок та виступів. Прикладом такої відданості справі, професійної єдності
вчителі ліцею Маргарит Людмила Анатоліївна,
Мунтянова Анастасія Дмитрівна, які саме вони
стали переможцями районного, та обласного
етапу конкурсів «Вчитель року - 2021». Велику
підтримку, творчий компетентний методичний
супровід забезпечило конкурсантам керівництво
закладу і під час участі у Всеукраїнському етапі
конкурсу.
Адміністрація НВК- це команда однодумців,
розуміє сучасні проблеми освіти, бачить перспективи розвитку закладу, піклується за комфортні
та безпечні умови праці. Відповідальній за охорону праці - Власенко Діні Василівні, допомагає
голова первинної профспілкової організації Вовченко Кіра Миколаївна.
Спільно з профкомом
розробляються правила внутрішнього трудового
розпорядку,створюються належні та комфортні
умови
праці
для
працівників
закладу.

ЗАСЛУЖЕНА НАГОРОДА

Петро Федорович став одним із 26 працівників спортивної сфери, які були удостоєні такого почесного звання.
В указі Президента України від 11 вересня
2021 року вказано, що почесне звання присвоюється «за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і
спорту в Україні». І це насправді так! Петро
Федорович Карабаджак дійсно зробив багато
заради справи спортивного розвитку наших
вихованців, імена яких відомі поза межами Одеської області – в Україні та поза її
межами.
Нагорода стала справнім подарунком для Петра Федоровича, адже 13 вересня він відсвяткував свій день народження.
У 2018 році Болградський ліцей було нагороджено грамотою Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти за перше місце у
обласному етапі Всеукраїнського громадського
огляду-конкурсу стану умов і охорони праці.
Болградський НВК славиться своїми незрівнянними, незвичайно цікавими святами. І саме
завдяки дружній співпраці Полуектової Ольги
Пилипівни, Дімової Наталії Василівни та профкому ці заходи завжди визначені яскравим стилем, креативним сценарієм та затишною атмосферою. З великою вдячністю та пошаною вітає
Міміношвілі
Мака
Валікоївна
ветеранів
педагогічної праці.
Але окрасою кожної школи насамперед є її
вчителі. Саме вони створюють інтелектуальноемоційну ауру освітнього закладу і рік за роком
зміцнюють його позитивний імідж.
Творча співпраця команди керівників з профкомом, учителями, учнями та батьками ґрунтується на принципах взаємоповаги, порозуміння
та злагодженості.
За високий професіоналізм, розвиток соціального партнерства з галузевою Профспілкою щодо захисту трудових і соціально-економічних
прав та інтересів працівників освіти у 2019 році
Желяскова Тетяна Вікторівна нагороджена
Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.
Тож, робіть те, у що вірите, і вірте в те, що
робите!
Юлія ФОЩАН,
голова Болградської об’єднаної
організації Профспілки

Вітаємо із заслуженою нагородою! Бажаємо вам, Петре Федоровичу, міцного здоров’я та
гідних вихованців!
Алла САВВОВА, голова Тарутинської об’єднаної організації Профспілки

НАШ ТАЛАНОВИТИЙ УЧИТЕЛЬ
Маліс Сергій Ілліч, учитель математики Комунального закладу «Рішельєвський науковий ліцей», уроки
та інші навчальні заняття проводить на високому науково-методичному рівні, залучає дітей до творчої аналітичної праці, розвиває їх пізнавальну сферу діяльності, стимулює творчу активність.
Учні Сергія Ілліча за останні п’ять років були переможцями на Всеукраїнській математичній олімпіаді ІІ, ІІІ та IV
етапів, а також переможцями багатьох інших математичних змагань вищого рівня в нашій країні та за її межами.
Сергій Ілліч був одним з організаторів багатьох заходів, які проводив Рішельєвський ліцей для обдарованої
учнівської молоді. Серед них — сім Міжнародних фестивалів юних математиків та фізиків, п’ять відкритих фізикоматематичних олімпіад, чотири літні фізико-математичні школи, всеукраїнські та міжнародні турніри юних фізиків, відкритий конкурс Рішельєвського ліцею «Фізичний феєрверк». У цих змаганнях традиційно беруть участь команди найвідоміших фізикоматематичних шкіл, ліцеїв та гімназій України, Росії, Молдови, інших країн.
Учні Сергія Маліса одержують глибокі стійкі знання: протягом 2009-2021 років
дев’ять із них отримали 200 балів на зовнішньому незалежному тестуванні з математики.
P.S. «Двохсотбальників» у цьому році мають також учителі ліцею: Александров
Михайло Юхимович та Яковлева Ольга Миколаївна (математика); Васільєва
Катерина Олександрівна (англійська мова); Панкова Катерина Василівна (біологія).
Пишаємося нашими колегами і бажаємо невичерпної енергії на подальші успіхи!
Марія ДЕМЧУК,
голова Приморської районної організації Профспілки
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ЛЮБОВ ДО ПРОФЕСІЇ ДАЄ БАГАТІ ПЛОДИ
Із щирою посмішкою та сяючими очима завжди можна побачити Тетяну Іванівну Сахарову
серед учнів Академічного ліцею
м. Білгорода-Дністровського. Тетяна Іванівна 28 років навчає дітей
англійської мови, адже сучасне життя вимагає досконалого володіння
іноземною мовою: Україна інтегрується у світову спільноту.
Любов до дитини і професії – ось
кредо Сахарової Тетяни Іванівни.
Ліцеїсти з любов’ю та повагою
ставляться до вчителя, тому й прагнуть добре знати предмет. Уроки
педагога насичені різноманітними
продуктивними прийомами роботи
щодо
активізації
пізнавальних
здібностей учнів.
Тетяна Сахарова вважає, що одним із шляхів підвищення ефектив-

ності освітнього процесу є впровадження інноваційних технологій
навчання. Завдяки цьому учні Тетяни Іванівни протягом останніх років
неодноразово ставали призерами
міських та обласних олімпіад,
інтелектуальних
конкурсів.
Так у 2020/2021 навчальному році її
учениця Марія Пушкаревська склала
ЗНО з англійської мови на 200 балів.
Тетяна Іванівна Сахарова постійно
працює над підвищенням своєї кваліфікації і як учитель-методист щиро
ділиться досвідом, презентуючи
власні напрацювання у фахових
журналах.
Ми пишаємося своєю колегою та
напередодні Дня працівників освіти
бажаємо їй нових професійних
звершень!

Тетяна ВЕЛІЧКО, голова ППО
Академічного ліцею
м. Білгорода-Дністровського

Життя, присвячене улюбленому університету
В Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті працюють обдаровані вчені та талановиті викладачі. Одна з них – Циганенко Лілія Федорівна, проректор з науково-педагогічної роботи, яка
працює в ІДГУ вже 35 років.
Лілія Циганенко - доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної академії освіти і науки,
член Національної Спілки краєзнавців України, Спілки
освітян України, Української бібліотечної асоціації,
науковий
консультант
Комунальної
установи
«Ізмаїльський архів».
Після завершення історичного факультету
Одеського державного університету Лілія Циганенко
повернулася в рідний Ізмаїл та поступила на роботу в
Ізмаїльський державний педагогічний інститут. Лілія
Федорівна пройшла шлях від старшого викладача кафедри історії до проректора. За ці роки працювала деканом історичного факультету, була завідувачем кафедри
всесвітньої історії. Сьогодні вона не лише плідно працює в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, а ще є членом спеціалізованої вченої ради Д
41.051.08 в Одеському національному університеті ім.
І.І. Мечникова, а також редакційних колегій декількох
наукових часописів і видань.
На рахунку Лілії Федорівни Циганенко є багато
високих нагород. Найважливіші з них: нагрудний знак
«Відмінник освіти України»; відзнака «Почесний краєзнавець України»; почесна відзнака ПереяславХмельницького державного педагогічного університету
ім. Г.С. Сковороди; золота медаль «За заслуги в освіті»;
нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні
досягнення»; медаль «Флагман освіти і науки України»;
орден «Науковець – 2019» (Міжнародна програма Української федерації вчених). В 2021 році Лілія Циганенко стала лауреатом премії НСКУ ім. П.Т. Тронька.
Вона є авторкою понад 250 наукових публікацій
у фахових вітчизняних та іноземних виданнях. Свої
дослідження присвятила суспільно-політичній, економічній та культурній історії південного регіону в
XIX – на початку XX ст. Є науковим керівником
8 захищених кандидатських дисертацій.
Лілія Федорівна брала участь у численних міжнародних наукових проєктах: у 2015 році — в Міжнародному проєкті «Multidisciplinario sobre Estudijs de la
Memoria», Пуебло, Мексика), в 2016–2018 рр. була
керівником від України в Міждержавному науково-

дослідному проєкті
«Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та
перспективи».
В
2018
р.
Л.Циганенко очолила групу українських авторів та стала
одним з редакторів
колективної моно
графії «Istorie
şi
civilizaţie de-a lungul
Dunării de Jos», виданої за сприяння
Румунської академії
наук та Центру дослідження Дунаю в
м. Браїла, Румунія.
В тому ж 2018 році
долучилася до проекту Галацького державного університету Dunării de Jos за напрямом «Інтернаціоналізація
вищої освіти в Румунії та Україні. Академічна мобільність». В 2019 р. Лілія Федорівна стала одним із авторів та редакторів видання «They changed the history (125
natives of the Southern Bessarabia)».
В 2019–2021 роках очолювала регіональний
проєкт «Історико-культурна спадщина Південної Бессарабії», в рамках якого підготовлено та вже видано 5
книг документальних матеріалів з історії греків, болгар,
молдован, євреїв, німців регіону.
Лілія Федорівна активно підтримує діяльність
первинної профспілкової організації університету, за
що в минулому році була нагороджена Почесною
грамотою комітету Одеської обласної організації
Профспілки.
Ми пишаємося тим, що працюємо з такою обдарованою, мудрою, досвідченою людиною. Вітаємо Вас,
Ліліє Федорівно, з Днем працівників освіти та бажаємо
нових успішних проєктів та досягнень на Вашому
професійному шляху!
Ольга ГАРМАШ,
голова Первинної профспілкової організації
Ізмаїльського державного
гуманітарного університету

Приклад, на який ми рівняємося
Обираючи професію вихователя, необхідно
бути й феєю, і другом, і наставником для своїх вихованців. Саме такою є наш любий та поважний вихователь – БАЗИЛІВА Любов Григорівна.
Любов Григорівна ввійшла до нашого колективу
відразу після закінчення Білгород-Дністровського училища у 1988 році. З перших днів роботи проявила себе
винахідливою та оригінальною. Вона вміло поєднує
любов та справедливість у вихованні дітей. Завжди
доброзичлива у співпраці та порозумінні з батьками та
дітьми.
Працелюбна, старанна, щира, Любов Григорівна є
прикладом для всього колективу Молодіжненського
ЗДО. Впродовж усієї своєї праці виступає активним
членом Профспілки та бере участь у житті та розвитку
дитячого закладу. За активну та віддану працю відзначена відділом освіти як найкращий вихователь року.
Вже протягом тридцяти років Любов Григорівна
працює в нашому садочку, а останні десять років до неї
на виховання мріють віддати своїх малюків її перші
випускники. Справжня українка, в якої ладиться робота
й удома, й на роботі.
Щиру відданість та любов до педагогічної праці

Любов
Григорівна
повною мірою передала своїм любим
донечкам. Педагогічна сім`я дошкільників
поповнилась
двома
талановитими вихователями - Іриною Володимирівною
та
Аллою Володимирівною. Продовжується
династія вихователів.
Вихователі, ви
відкриваєте для дітей
країну фантазії та
мрій, ви допомагаєте
позбутися дитячих страхів і будь-яких комплексів, ви
грієте дитячі душі своєю любов'ю та наповнюєте їх
серця радістю. Вдячність до вас безмежна, а побажання
міцного здоров'я й щастя для вас найщиріші.
Олена БАЛАН, голова первинної профспілкової
організації Молодіжненського ЗДО

Нам є ким пишатися
Ми всі розуміємо важливу місію вчителя: дати можливість учням
здійснити свою мрію.
Незважаючи на непрості
виклики сьогодення, пов’язані з COVID-19, наші вчителі швидко перелаштувалися на новий формат роботи й організували дистанційне навчання на високому
рівні.
Це вчителька біології Арцизького опорного закладу
Салтикова Ірина Миколаївна та вчителька української
мови та літератури Вино
градівського опорного закладу Чебан Людмила Михайлівна. Велику увагу приділяють
роботі з обдарованими учнями. Щорічно їх учні посідають призові місця у районних, обласних олімпіадах,
конкурсах.
Учень Ірини Миколаївни, Целіков
Артем, три роки поспіль посідав
другі місця в обласному етапі олімпіади з біології, а його однокласник
Вічев Дмитро третє місце. В цьому
навчальному
році
випускниця
Мустафаєва Карина набрала 200
балів під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ми
пишаємося досягненнями
учнів
завдяки старанням, невтомному творчому пошуку, високому професіоналізму Ірини Миколаївни.
Досвідчений, відповідальний педагог з Виноградівського закладу освіти Чебан Людмила Михайлівна вдало
поєднує традиційні та інноваційні форми і методи освітньої діяльності учнів,
що дає свої результати. Якість знань ії учнів на ЗНО з української мови у
2020 році склала 100%, у 2021 році – 92%. Саме її учень вперше в історії закладу склав ЗНО з української мови на
200 балів.
Вважаю, що тільки партнерське ставлення у справі виховання та навчання,
створення освітнього середовища для успішного, комфортного шкільного
життя дітей – запорука успіху.
Тож нехай наших учителів і надалі надихають творчі здобутки, вдячність їх
вихованців за самовіддане служіння обраній справі.
Людмила АФАНАСЬЄВА,
голова Арцизької об’єднаної організації Профспілки

НАСТАВНИК
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ
Ця стаття присвячується неймовірно талановитому, висококваліфікованому, творчому, ініціативному
та професійно-компетентному викладачу, ветерану праці Сирицькій
Галині Аркадіївні, яка є викладачем дошкільної педагогіки та психології, методистом дошкільного виховання. Галина Аркадіївна працює
в Комунальному закладі «Одеський
педагогічний фаховий коледж» з 1980
року. Загальний стаж трудової діяльності – 61 рік, безпосередньої педагогічної роботи – 49 років.
За свою трудову діяльність вона
працювала вихователем у дитячому
садочку,
інспектором-методистом
дошкільних закладів, а з 1980 року –
викладачем педагогічного коледжу. Її
робота неодноразово була відзначена
грамотами різних рівнів, у тому числі
й Міністерства освіти і науки України.
У 1991 році Галина Аркадіївна отримала знак “Відмінник освіти України”.
Упродовж усієї викладацької діяльності Галина Аркадіївна, як викладач-практик, завжди керувала і керує
нині педагогічною практикою студентів. Певний період посідала посаду
заступника директора з навчальновиробничої практики. Маючи багатий
практичний досвід, надає
слушні
поради і допомогу не лише майбутнім
викладачам
(студентампрактикантам), а й молодим викладачам. У рамках роботи школи молодого
викладача надає неоціненну методичну та практичну допомогу молодим
колегам.
У своїй педагогічній діяльності
Г.А. Сирицька керується досягненнями сучасних педагогічних технологій:
на лекціях, практичних та семінарських заняттях використовує здобутки
як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців.

Методологічним
фундаментом
лекційного матеріалу психологопедагогічних дисциплін, які викладає
Галина Сирицька, є дитиноцентризм.
Галина Аркадіївна спрямовує студентів на особистісну модель виховання
дітей, на стимуляцію їх природної
активності, на створення розвиваючого життєвого простору тощо. Методичні розробки та методичні поради,
написані викладачем мають активну
сучасну тематику. Їх зміст розкриває
майбутнім фахівцям дошкільної освіти ефективні методи роботи з дітьми
дошкільного віку.
Галина Аркадіївна досконало
володіє програмовим матеріалом,
активними
методами
навчання,
постійно знаходиться в процесі творчого пошуку, забезпечує стійкі знання
студентів. Як викладач, вона має високий професійний рівень, ініціативна, творчо ставиться до роботи.
Тетяна ДОЛИНСЬКА,
голова Первинної профспілкової
організації КЗ «Одеський
педагогічний фаховий коледж»
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ПРОФСПІЛКИ ВИХОДЯТЬ НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ
Після аналізу проєкту Держбюджету-2022 та законопроєктів №№ 5371, 5388 і
2681 на засіданні президії Федерації профспілок України 14 вересня прийнято рішення провести 7 жовтня, до Всесвітнього дня дій за гідну працю, в м. Києві всеукраїнську попереджувальну акцію протесту проти просування антисоціальних,
антитрудових та антипрофспілкових законодавчих ініціатив.
Було затверджено План заходів ФПУ, а також схвалено Заяву президії ФПУ та
направлено до органів державної влади та СПО роботодавців.
Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» було ухвалено фактично без обговорення, соціальним партнерам не було надано можливості висловити свої зауваження та пропозиції.
Показники бюджету порушують низку норм законодавства та положень Генеральної угоди. Зокрема:
- розмір прожиткового мінімуму занижено більш ніж вдвічі;
- порушені домовленості Генеральної угоди щодо співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної плати на кінець року на рівні 50%;
- не забезпечено норму Генеральної угоди про скорочення розриву між розмірами посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та фактичним розміром прожиткового мінімум для працездатних осіб;
- не забезпечено норму Генеральної угоди про зростання середньої заробітної плати принаймні до 50% середнього рівня оплати праці чотирьох країн Східної Європи, в
яких найбільше використовується праця українців (Польща, Угорщина, Чехія, Литва) сьогодні цей показник має становити 650 євро;
- рівень оплати праці державних службовців у 2022 році зберігатиметься на рівні 2021
року, тобто не переглядатиметься другий рік поспіль.
До акції протесту долучається й галузева Профспілка, в тому числі спілчани
Одещини. Відповідне рішення прийняте на засіданні президії комітету Одеської
ОО ППОНУ 17 вересня. В освітян, крім незадоволення проєктом Держбюджету на 2022
рік, є й інші причини виходити на вулиці столиці. Це недостатнє фінансування освіти,
незабезпечення наближення ставок заробітної плати до рівня, передбаченого ст.61 Закону України «Про освіту», зменшення кількості отримувачів стипендії, нераціональний
розподіл освітньої субвенції тощо.
Профспілки наголошують на необхідності встановити в Держбюджеті-2022 розмір
прожиткового мінімуму не нижче його фактичного розміру, як бази для обрахунку мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника І т.р. ЄТС; вимагають скасувати законопроєкти №№ 5371, 5388 і 2681, які несуть перспективу дерегуляції трудових
відносин за рахунок звуження трудових прав працівників та правозахисних функцій
профспілок.
У разі не реагування влади на вимоги профспілок широкомасштабні акції протесту
на захист трудових прав працівників пройдуть у всіх регіонах країни.

ВИМОГИ

Профспілки працівників освіти і науки України
(акція протесту 7 жовтня 2021 року)

Верховній Раді України:
Забезпечити у Державному бюджеті України на 2022 рік:
- видатки на освіту відповідно до статті 78 Закону «Про освіту» у обсязі не менше 7% ВВП;
- видатки на реалізацію статті 61 Закону «Про освіту» та його Прикінцевих та перехідних положень щодо розмірів посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- розподіл освітньої субвенції, який гарантуватиме належний рівень
оплати праці педагогів закладів загальної середньої освіти;
- видатки для виплати академічної стипендії, що розширить коло стипендіатів;
- видатки на фінансування закладів вищої освіти.
Забезпечити відновлення трудових прав учителів - пенсіонерів.
Кабінету Міністрів України забезпечити:
- недопущення економії освітньої субвенції та справедливий перерозподіл її залишків за цільовим призначенням;
- недопущення зменшення надбавки за престижність педпрацівникам;
- проведення добровільної вакцинації педагогічних працівників;
- недопущення закриття шкіл та садочків.

Літнє оздоровлення дітей: підсумки 2021 року
17 вересня 2021 року відбулося засідання президії
комітету Одеської обласної організації Профспілки, на якому підбили підсумки обласного огляду роботи організаційних ланок Одеської обласної організації Профспілки на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей освітян у
2021 році. Як же пройшов літній сезон та які організації
попрацювали в цьому напрямі найкраще?
В обласному огляді взяли участь 34 територіальні організації Профспілки та 12 первинних профспілкових організацій
закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної
освіти.
На відміну від минулого року, коли через карантинні обмеження заклади дитячого оздоровлення не працювали, влітку
2021-го в Одеській області функціонували дитячі табори. В них
заздалегідь провели ремонти, роботу з благоустрою територій,
закупили інвентар. З цією метою на підготовку итячого закладу
оздоровлення та відпочинку «Знамя» комітет Одеської обласної організації Профспілки витратив 792,0 тисячі гривень.
Незважаючи на складну ситуацію, дітям вдалося організувати повноцінний відпочинок із відвідуванням дельфінарію та
цирку, інших культурних установ. Все це відбувалося з дотриманням сучасних санітарно-епідемічних вимог.
Загальна кількість оздоровлених дітей віком від 7 до
18 років по Одеській обласній організації Профспілки 1197 осіб, що складає 11% від загальної кількості дітей членів
Профспілки. За організаційно-фінансової участі обласної, територіальних, первинних профспілкових організацій забезпечено
оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: „Знамя” Одеської обласної організації Профспілки,
«Ювілейний» Арцизької ТГ, «Зорька» Татарбунарської ТГ,
«Сонячний» Саратської ТГ, «Глобус» Саф'янівської сільської
ради, «Буревісник» Тарутинської ТГ, інших таборах; на базах
відпочинку та в оздоровчих таборах закладів вищої освіти
«Чайка» Державного університету «Одеська політехніка»,
«Економіст» Одеського національного економічного університету, «Феміда» Національного університету «Одеська юридична академія», «Педагог» Білгород-Дністровського фахового
педагогічного коледжу та інших.
Для організації оздоровлення було залучено 4487,74
тис. грн. Найбільша частк а в загальній сумі коштів - це
батьківська доплата – 1679,74 тис. грн (38%); кошти місцевих
бюджетів – 1479,81 тис. грн (33%), кошти профспілкових
бюджетів - 856,1 тис. грн ( 19%), у тому числі бюджету комітету обласної організації 362,86 тис. грн, спонсорів, благодійних та господарчих структур – 109,32 тис. грн (10%).
Спонсорами виділені кошти на придбання путівок для
оздоровлення
дітей у Татарбунарській ТГ – 70,0 тис.
грн, м. Южному – 15,0 тис. грн, Арцизькій ТГ – 11,4 тис. грн
та ППО Одеського національного економічного університету
-12,42 тис. грн.
Максимального охоплення оздоровчими заходами
дітей членів Профспілки досягли Великомихайлівська –
55%, КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж» 39,6%, Роздільнянська – 38,3%, Любашівська - 41,7%, Саф'янівська - 33%, Ананьївська -37,5% організації Профспілки;
первинні профспілкові організації Одеського національного

економічного університету - 20%, Південноукраїнського національного педагогічного університету – 11,8%,
ДУ
«Одеська політехніка» -11%.
Велику організаційну роботу, належне фінансування із профспілкових
бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей забезпечили Київська (31,52
тис.грн), Саратська (30,18 тис.грн), Іванівська (21,6 тис.грн), Арцизька (72,5
тис.грн), Любашівська (55,0 тис. грн),
Роздільнянська (39,7 тис.грн); Іллічівська
(58,7тис.грн), Южненська (31,9 тис.грн)
територіальні організації Профспілки та
первинні профспілкові організації НУ
«ОЮА» (110,88тис.грн), Одеської національної академії харчових технологій
(119,5 тис.грн), ДУ «Одеська політехніка» (48,1тис.грн), Південноукраїнського
національного педагогічного університету (49,0тис.грн).
З метою здешевлення путівок була
встановлена доплата із бюджету
комітету обласної організації в ДЗОВ
«Знамя» -1300 грн та в інші табори в
розмірі 1000 грн на кожну путівку видану члену Профспілки.
Найбільшу кількість путівок
у
ДЗОВ «Знамя» придбали Роздільнянська
(15), Овідіопольська (18), Біляївська (11), Київська (10), Іванівська (9) територіальні організації Профспілки, первинні профспілкові організації працівників Одеської національної академії
харчових технологій (36), ДУ «Одеська політехніка» (17), Південноукраїнського національного педагогічного університету
(10), Одеського державного екологічного університету (8).
Про ефективну роботу профспілкових органів свідчить
залучення саме профспілкових коштів на оздоровлення в
перерахунку на 1 дитину – Саратська — 2157грн, Іллічівська –
2024грн, Южненська – 1679грн, Арцизька – 1480 грн, Київська
– 1313 грн; первинні профспілкові організації ОНАХТ 2780грн,
ПНПУ – 2230грн,
НУ «ОЮА» -2130грн,
ДУ «Одеська політехніка» - 1600грн.
Про якість проведених оздоровчих заходів свідчить
загальна кількість коштів, залучених у розрахунку на одну
дитину. В числі перших за цим показником Лиманська –
11,02 тис. грн, Біляївська – 6, 56 тис. грн, Южненська міська –
5,45 тис. грн, Саратська – 5,23 тис.грн, Арцизька – 4,76тис.грн,
Київська – 3,76 тис. грн територіальні організації Профспілки; первинні профспілкові організації Південноукраїнського
національного педагогічного університету – 8,23 тис.грн, Одеського національного економічного
університету – 4,87
тис.грн, Одеської національної академії харчових технологій –
4,77 тис. грн, Національного університету «Одеська юридична
академія» - 4,64 тис. грн, ДУ «Одеська політехніка» - 3,76 тис.
грн.

Оргкомітет обласного огляду проаналізував інформацію
від профспілкових органів та обрав переможців:
по першій групі:
І місце – Лиманська об'єднана організація Профспілки;
ІІ місце – Київська районна організація Профспілки;
ІІІ місце - Роздільнянська районна організація Профспілки;
по другій групі:
І місце – Первинна профспілкова організація працівників Одеської національної академії харчових технологій;
ІІ місце – Первинна профспілкова організація Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д.Ушинського;
ІІІ місце - Первинна профспілкова організація ДУ «Одеська
політехніка».
Переможці нагороджуються Дипломами Одеської обласної
організації Профспілки та грошовими винагородами.
Вітаємо переможців обласного огляду! Маємо сподівання, що в наступному році літня оздоровча кампанія пройде
більш успішно та масово і дасть ще кращі результати.
Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України
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ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМ ЮВІЛЕЄМ!
У вересні особистий ювілей відзначила
Надія Василівна ПОСМІТНА, голова Березівської
об’єднаної організації Профспілки.

АФІША
Будинку вчених
жовтень

Освітяни Березівщини вже втретє довіряють Надії Василівні роль
керівника територіальної організації Профспілки. Вона є відповідальним та цілеспрямованим профспілковим лідером, сумлінно працює
заради соціально-економічного захисту спілчан, дбає про їхній добробут та духовні інтереси.
За досягнення в роботі Надія Василівна нагороджена Почесною
грамотою Міністерства освіти і науки України та нагрудним знаком
«Відмінник освіти України». Є на її рахунку й профспілкові нагороди –
Почесні грамоти обласного та Центрального комітетів Профспілки.
Шановна Надіє Василівно! Щиро вітаємо Вас з особистим ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, енергії та наснаги. Нехай кожен день
приносить Вам радість та успіхи на професійній ниві, а удача супроводжує в усіх справах!
З повагою президія комітету Одеської обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України

Якщо в щось прекрасне вірити,
то стане воно реальністю
Всі працівники, учні та батьки
Ставрівського опорного ЗЗСО Подільського району мріяли про нову
школу, а мрії зазвичай збуваються.
Довгобуд з 13-річною історією нарешті завершено і введено в експлуатацію.
Історія будівництва школи в
Ставрове тягнулася з 2007 року! Через неякісну підготовку проєктнокошторисної документації, постійну
зміну підрядників та, зрештою, —
замороження будівництва. Завдяки
реалізації
програми
Президента
«Велике будівництво», ключова мета
якої створити безпечне, комфортне,
сучасне освітнє середовище в галузі
освіти, школу почали відновлювати.
За кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету будівництво було відновлено і
нарешті в довгобуду – щасливий
кінець! Для Окнянщини - це знакова
подія!
Тож з першого вересня, у День
знань, відкрив свої двері новозбудований Ставрівський ЗЗСО. Нова школа складається з навчального корпусу
та 5-ти додаткових блоків: боксу для
шкільного автобуса, котельні, трансформаторної підстанції, пожежних
резервуарів, артезіанської свердловини та шкільного стадіону.
Цієї події ставрівчани чекали
довгі роки і робили все можливе, щоб
вона відбулася. Цей день запам’ятається надовго ще й тому, що 230 місцевих учнів вже навчатимуться у
нових, сучасних та комфортних класах, у новій, класній школі, і навчання для школярів з села Ставрове та
довколишніх сіл буде проводитись в
одну зміну!
Низький уклін директору Надії
Анатоліївні Порожнюк за витримку і
віру. За те, що їй і її чудовому колективу вистачило мудрості подолати
всі проблеми і дійти до мети - відкриття школи. Цей колектив заслуговує такої школи. Та ще й якої школи супер сучасної. Для учасників навчального процесу починається цікаве та
щасливе шкільне життя в комфортних умовах для повноцінного розвитку і здобуття якісної освіти, з сучас-

ним обладнанням в новій українській
школі!
Інформаційним освітнім ресурсом Освіта.ua складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Одеської області,
що посіли найвищі місця у рейтингу
шкіл України за підсумками ЗНО2021. Для визначення рейтингу були
використані результати зовнішнього
незалежного оцінювання, що отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Комунальний опорний заклад освіти
«Ставрівський НВК (ЗОШ I – III ст. –
ЗДО)» Окнянської селищної ради
увійшов у п’ятірку шкіл Подільського району і посів ІІ місце із 20 кращих на Одещині.
Голова Подільської РДА Михайло Лазаренко відзначив керівників та колективи закладів освіти Подільщини, що посіли найвищі місця в
обласному рейтингу.
За плідну педагогічну діяльність, заслуги в реалізації державної
політики у галузі освіти, самовіддане
служіння справі навчання і виховання підростаючого покоління, невпинний творчий пошук, педагогічну мудрість нагороджено Почесною грамотою Подільської районної державної адміністрації Одеської області

ПОРОЖНЮК Надію Анатоліївну директора Ставрівського опорного
закладу загальної середньої освіти I –
III ступенів Окнянської селищної
ради Одеської області.
За сумлінну працю, високий
професіоналізм, зразкове виконання
службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток освіти, значні показники у рейтингу загальноосвітніх
шкіл Одеської області за підсумками
зовнішнього незалежного тестування
2021 року
оголошено
Подяку Подільської районної державної
адміністрації Одеської області колективу Ставрівського опорного закладу
загальної середньої освіти I – III ступенів Окнянської селищної ради Одеської області.
Всьому педагогічному колективу, а також учням і батькам зичимо
легкого старту і міцного здоров’я!
Нехай новий навчальний рік пройде
щасливо і результативно!
Вперед до нових знань і нових
висот науки, ставрівчани! Хай вам
щастить!
Ольга КУХАРЕНКО,
голова Окнянської селищної
організації Профспілки

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

сторінка
в Facebook

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

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

1 – 25 жовтня - виставка документальної фотографії. Олександр
Левицький, Дмитро Шаматажи - «Одеса архітектурна».
2 жовтня, 15.00 - музичний лекторій. Програма «Українське барокове музичне мистецтво». Захоплюючі подорожі світом музики та
історії культури. Ведуча програми – Олена Яценко, доцент ОНМА
ім. А.В. Нежданової.
06 вересня, 16.00 - історико-краєзнавча секція «Одесика».
«Ланжерон і Воронцов в Одесі». Предпрезентація матеріалів книги.
Керівник - доктор історичних наук, професор Віктор Савченко.
9 жовтня, 12.00 - музична вітальня. У рамках проєкту «Одеська
опера в музеях і палацах». Концерт провідних артистів Одеського
національного академічного театру опери і балету. Ведуча – заслужена артистка України Олена Стародубцева.
10 жовтня, 15.00 - клуб «Ліра». Літературно-музичне присвячення
Сергію Єсеніну «Не жалею, не зову, не плачу…»
12 жовтня, 17.00 - секція книги. «Крізь об’єктив: від швидкоплинного до вічного». Калмиков С.В.
13 жовтня, 11.30 - секція ТІІМВ. Круглий стіл на тему: «Регіон
Центральної Азії після виходу США з Афганістану: сценарії, загрози». Керівник – кандидат політичних наук, доцент Володимир Дубовик.
20 жовтня, 16.00 - наукове філософське товариство. Філософія в
Одесі: сторінки історії. Доктор філософських наук, професор
Голубович І.В.
22 жовтня, 17.00 - наукова астрономічна секція. Розширене засідання до 150-річчя Одеської астрономічної обсерваторії ОНУ ім.
І.І.Мечникова.

Відпочинок зі смаком
26 вчителів Великодолинського ЗЗСО №1 здійснили мрію - скуштували равликів на березі Тилігульського лиману. Часткову оплату
поїздки здійснила первинна профспілкова організація закладу.
Спочатку ми побували на фермі, що розташована на березі Тилігульського лиману. Послухали цікаву інформацію про розведення равликів,
про їхню своєрідність. Нас навчили, як правильно їх їсти. А потім кожен
мав можливість скуштувати равликів.
Після цього ми переїхали на винзавод в Коблеве. Винороб-технолог
провела нас екскурсією по всіх цехах. Її
розповідь була дуже
цікавою, професійною. Ми слухали
розповідь і вчилися
відчувати запах і
смак. Для нас також
провели дегустацію
з 12 напоїв. Які різні
нотки аромату й
смаку! І це наша
українська продукція, яка знаходить
попит на світовому
ринку!
Додому повернулися щасливі та повні яскравих вражень.
Колеги! Організовуйте дозвілля, відпочивайте та повертайтеся з новими
силами та емоціями до роботи!
Людмила ТАЛПА,
голова Первинної профспілкової організації Великодолинського ЗЗСО №1

Адреса редакції: 65079, м. Одеса, пл. Куликове поле, 1, кім. 312-314
Тел: (048) 725-93-32. Електронна пошта: obkom.odessa@gmail.com Cайт: www.pon-odessa.org.ua
Редакційна колегія: Корнійчук Л.Т. (головний редактор), Пушнова О.Г., Березовська Л.К., Дубовик Н.О., Корольова Т.С., Долинська Т.Г.,
Вінковська Г.О.
Тираж 1500 екз. Номер замовлення ____ Віддруковано у видавництві «Екологія», вул. Розумовська, 21. Виходить раз на два місяці.

