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Вітаємо прогресивну, креативну та
ініціативну молодь Одещини з Днем студента!

Це свято нагадує нам про юну інтелектуальну еліту, яка своїми нестандартними ідеями змінює світ. Тому ми покладаємо великі надії на
сучасне покоління студентів – творців майбутнього нашої країни.
Бажаємо вам, дорогі студенти, цілеспрямованості, наполегливості
та терпіння в опануванні знань, успіхів у навчанні. Нехай здобута вами
вища освіта стане фундаментом для блискучої кар’єри та вдалої
самореалізації.
Зичимо легкого та приємного навчання, досягнень у творчій та громадській діяльності. Нехай на цьому шляху вас супроводжують вірні друзі
та закохані у свою справу викладачі.
З повагою президія комітету Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ-ПРОФСПІЛКОВИХ АКТИВІСТІВ
Відповідне рішення прийнято на засіданні президії комітету Одеської обласної організації Профспілки 12 листопада 2021 року
Розглянувши подання профкомів первинних профспілкових організацій закладів вищої освіти, президія комітету Одеської обласної організації Профспілки нагородила студентів-активістів Почесними
грамотами комітету Одеської обласної організації
Профспілки та грошовими винагородами в розмірі по
1000 грн за активну участь у профспілковій роботі,
розвиток студентського профспілкового руху та з
нагоди святкування Дня студента:

Первинна профспілкова організація
студентів Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова:

- Луценко Олександру Віталіївну, студентку VІ курсу, члена профкому;
- Кузнєцову Анастасію Михайлівну, студентку ІІІ
курсу, члена профкому;
- Кухарик Валерію Вадимівну, студентку VІ курсу,
члена профкому;
- Пилипейко Ірину Сергіївну, студентку ІІ курсу,
члена профкому;
- Мальцеву Ксенію Костянтинівну, студентку VІ
курсу, члена профкому.

Первинна профспілкова організація
студентів Державного університету
«Одеська політехніка»:

- Пайкіна Ігоря Юрійовича, студента ІІ курсу, заступника голови профспілкового бюро інституту машинобудування;
- Попова Олександра Георгійовича, студента ІІІ
курсу, члена профспілкового комітету студентів, голову профспілкового бюро інституту електромеханіки та
енергоменеджмента;
- Фесенка Дениса Володимировича, студента ІІ курсу, голову профспілкового бюро гуманітарного факультету;
- Бавінова Микиту Олександровича, студента ІІІ
курсу, члена профспілкового комітету студентів, заступника голови профспілкового бюро інституту комп’ютерних систем.

Первинна профспілкова організація
Національного університету
«Одеська юридична академія»:

- Бринюк Катерину Валеріївну, аспірантку І курсу
кафедри політології;
- Очеретяного Дениса Дмитровича, студента ІV курсу факультету політології, психології та соціології;
- Василащука Романа Анатолійовича, студента ІІ
курсу магістратури факультету цивільної та господарської юстиції;
- Гаркушу Євгенія Олексійовича, студента ІІ курсу
магістратури соціально-правового факультету.

Первинна профспілкова організація
студентів Одеської національної
академії харчових технологій:

- Бондарчук Дарію Олександрівну, студентку І курсу, молодіжного ректора ОНАХТ, голову профспілкового бюро студентів факультету менеджменту, маркетингу і логістики;
- Заславського Євгена Юрійовича, студента ІІ курсу, профгрупорга групи АЕМм-20 факультету автоматизації та робототехніки;
- Новикову Валентину Сергіївну, студентку IV курсу, профгрупорга групи ЕМ-471 факультету менеджменту, маркетингу і логістики;
- Лапчевського Артема Миколайовича, студента ІІІ
курсу, заступника голови профспілкового бюро студентів факультету інноваційних технологій харчування і
ресторанно-готельного бізнесу;
- Чудік Руслану Ігорівну, студентку ІІІ курсу, заступницю голови профспілкового бюро студентів факультету технології та товарознавства харчових продуктів і
продовольчого бізнесу.

Первинна профспілкова організація
Південноукраїнського національного
педагогічного університету
ім. К.Д. Ушинського:
- Чернегу Катерину Вікторівну, студентку історикофілологічного факультету, голову профбюро;
- Чжан Чи, студентку факультету іноземних мов,
голову профбюро;
- Кузіну Ольгу Русланівну, студентку фізикоматематичного факультету, голову профбюро.

Первинна профспілкова організація
студентів Одеського державного
екологічного університету:

- Барабаш Карину Андріївну, студентку, члена
профспілкового комітету.

Первинна профспілкова організація
Державного університету
інтелектуальних технологій і зв’язку:

- Возикову Юлію Денисівну, студентку ІІІ курсу,
члена профкому.

Первинна профспілкова організація
Міжнародного гуманітарного
університету:

Науменко Валерію Миколаївну, студентку, голову
профспілкового бюро факультету лінгвістики та
перекладу;

- Волкову Юлію Іванівну, студентку, голову профспілкового бюро факультету права, економіки та кібербезпеки;
- Бестанчук Ольгу Сергіївну, студентку, члена
профспілкового бюро Фахового коледжу.

Первинна профспілкова організація
Ізмаїльського державного
гуманітарного університету:

- Лузанову Олену Сергіївну, студентку 1 курсу освітнього ступеня магістр факультету іноземних мов, заступника голови профкому ІДГУ;
- Гуменюк Даніеллу Ігорівну, студентку 3 курсу педагогічного факультету, профспілкову активістку.

Вітаємо з нагородженням Почесними грамотами ЦК Профспілки працівників освіти і науки
України студенток Національного університету
«Одеська юридична академія»:
- БОРЩ Аліну Анатоліївну, заступника голови
Первинної профспілкової організації Національного
університету «Одеська юридична академія»;
- ВАВРИНЧУК Адріану Сергіївну, заступника голови Первинної профспілкової організації Національного університету «Одеська юридична академія».
Президія комітету Одеської обласної організації
Профспілки виділила профспілковим активісткам премії в розмірі по 1500 грн.

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК
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Студентський Олімп: найкращі в навчанні та профспілковій діяльності
БАГАТОГРАННІСТЬ МОЛОДОГО ТАЛАНТУ
ПАЙКІН ІГОР - заступник голови профспілкового бюро інституту машинобудування Державного університету “Одеська політехніка”.
Ігор – активний студент, який з перших днів навчання в університеті
приєднався до нашої дружньої студентської профспілкової родини
завдяки своїй цілеспрямованості, відповідальності та палаючим очам,
наповненими бажанням працювати та робити студентське життя ще
цікавішим, яскравішим, а також допомагати студентам.
Ігор бере участь у студентській формулі «Formula Student ONPU» –
на даний момент в операційному та технічному відділах, навчає стажерів, проводить для студентів заняття з Photoshop та Adobe Premiere
у вільний від занять час.
Також Ігор танцював у двох гуртах у Палаці культури – “Фарш” та
шоу-балет “Лайт”. Танцює 15 років, з 4 років у місті Миколаєві в
ансамблі «Юнги» та займається музикою 5 років.
Cтав кандидатом у майстри спорту з акробатики у юнацькому розряді.
Працює у 3D-моделюванні 3 роки, робить арти для всіх бажаючих.
В 11 класі виграв гран-прі з фізики у номінації «Краще інженерне
обладнання», зробив 4 прилади своїми руками: пилосмок, кондиціонер, терморізак та автомат з різними напоями.
Ігор разом із своїм профспілковим бюро організовує різні заходи у
своєму інституті, займається питаннями студентів у студентських гуртожитках, допомагає в організації та проведенні заходів профспілкового комітету студентів. Він добре навчається, завжди готовий прийти на допомогу.
У планах Ігоря брати участь у різних змаганнях, олімпіадах та конференціях та є багато ідей, як зробити студентське життя ще кращим!
Яна Немировська,
член профспілкового бюро інституту бізнесу, економіки
та інформаційних технологій ДУ «Одеська політехніка»

Сумлінна в навчанні, успішна в житті
ВОЗИКОВА ЮЛІЯ – студентка ІІІ курсу ВСП «Фахового коледжу вимірювань» Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.
З самого початку навчання Юлія проявила себе сумлінною, відповідальною,
добросовісною студенткою. Навчається на «відмінно», отримує підвищену
стипендію, третій рік поспіль є незмінною старостою групи, членом профспілкового комітету, головою студентської ради коледжу.
Вона бере активну участь у проведенні студентських конференцій, семінарів
та конкурсів, також разом зі студентами-профоргами організовує й проводить
різноманітні культурно-масові заходи. Займається хореографією в міжнародному ансамблі «Пірует», виступає разом з ансамблем не лише в Україні, а й за
кордоном.
Юлія комунікабельна, ввічлива, чуйна, уважна до товаришів, має лідерські
якості. Вона користується авторитетом серед друзів, студентів та викладачів.
Для нас вона не тільки найкращий друг, а й надійний помічник.
Ми пишаємося нашою Юлією, вітаємо зі святом, бажаємо їй подальших успіхів у навчанні та громадському житті.

Краща студентка ОНАХТ-2021
БОНДАРЧУК ДАРІЯ – голова профспілкового бюро студентів факультету менеджменту,
маркетингу і логістики, молодіжний ректор Одеської національної академії харчових
технологій.
Дарія бере активну участь у
науковій роботі, має наукові
публікації у фаховому журналі
«Інвестування виноробної галузі: стан та перспективи», виступає на студентських наукових
конференціях. Вона посіла 3-е
місце у міжнародному конкурсі
студентських наукових робіт
«Black Sea Science 2021», який
об’єднав 110 закладів вищої
освіти з 12 країн Чорноморського регіону. У 2021 році Дарія
стала кращою студенткою за
спеціальністю «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність».
З 1 лютого по 30 червня 2021р.
отримувала стипендію Президента України.
Адаптація до карантинних
умов викликала в усіх багато запитань та проблем, але Дарія разом з профспілковим активом змогла організувати роботу та бути завжди на зв’язку зі студентами,
аби в будь-якій ситуації мати змогу допомогти. Саме тому протягом минулого
року були організовані благодійні заходи, завдяки яким у День захисту дітей до
підшефної школи-інтернату в селищі Миколаївка Одеської області було надіслано пакунки зі шкільним приладдям, творчими наборами та смаколиками.
Протягом 2019-2021 років Дарія була організатором наступних заходів:
- «Cashflow» - гра з фінансової грамотності, яка відображає життєвий шлях
звичайної людини та важливість заощаджень для пенсійного віку;
- «Найрозумніший» - гра онлайн-формату, в якій переможці конкурсу отримали додаткові бали до стипендіального рейтингу;
- «Фотокрос» - змагання між студентами, яке полягало в швидкому створенні
якісних фотографій на задану тему.
За час навчання в академії Дарія проявила себе як відповідальна особа зі своєю
життєвою позицією та лідерськими якостями. Завзято заохочує студентів вступати до первинної профспілкової організації студентів академії. Повна ідей та наснаги для розвитку нашого закладу освіти, вона є прикладом для багатьох студентів, оскільки гармонійно поєднує громадську роботу з навчанням, науковими
дослідженнями та роботою за фахом.
Бажаємо Дарії натхнення та сил, щоб підкорювати нові вершини та покращувати студентське життя.
Дмитро Скрипніченко,
голова Первинної профспілкової організації студентів
Одеської національної академії харчових технологій

Людмила Гальчинська,
голова Первинної профспілкової організації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

Чи є життя на Марсі, або студентське
життя під час карантину
Карантин, як ніщо
інше, вносить свої корективи
в наше життя. Ось уже котрий місяць ми навчаємось
дистанційно, дні протікають
монотонно, й іноді здається,
що навчання нескінченне, а
світла в кінці тунелю так і не
спостерігається.
Напевно,
багато хто зі студентів згадує
час, проведений у компанії
одногрупників, підготовку до
заходів профкому, та й загалом радості студентського життя. Не кажучи про
першокурсників, які вже на початку першого
курсу пішли на карантин, так і не пізнавши повноцінне студентське життя.
З чим зіткнувся профком під час карантину.
Оскільки у світі розбушувалася пандемія, було вжито заходів безпеки, пов'язаних з недопущенням поширення інфекції. В основному це був перехід на
дистанційне навчання студентів, що виключало можливості проводити наживо збори, розважальні заходи та поїздки, а також перешкоджало живому спілкуванню та інформуванню про профком та проведення
інформаційних акцій, де ми своїм прикладом показуємо та допомагаємо першокурсникам освоїтися в
новому студентському житті.
З основними проблемами ми впоралися: ми
перейшли в онлайн, були створені інформаційні групи в соціальних мережах. В онлайн-режимі були
проведені заходи, конкурси та вікторини. Це все
сталося завдяки спільним зусиллям наших студентів-

активістів.
Але, на жаль, були речі, на які ми не могли
вплинути через карантинні норми. Наразі йдеться
про подорожі. Були спроби організувати поїздки у
проміжках між локдаунами, але, на жаль, здійснити
задуми не вдалося. Поїздки під час студентського
життя – одна з найважливіших подій, де студенти знайомляться з представниками інших факультетів та курсів. Також це хороше психічне розвантаження після напружених підготовок до іспитів.
Попри всі складнощі, наш профком усіма
силами намагається урізноманітнити студентське
життя, тому студентство дуже чекає на завершення
карантину, як і все населення, щоб мати змогу відчути, що таке повноцінне яскраве студентське життя з
профкомом студентів ОДАБА.
Вероніка Магась та Андрій Мерзляков,
студенти Одеської державної академії
будівництва та архітектури

НАШ МОЛОДИЙ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЮРИСТ
УЧУЄВА ХРИСТИНА – студентка 4-го курсу Міжнародного гуманітарного університету спеціальності
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«Міжнародне
право».
"Ще зі шкільних років я мріяла
вивчати юриспруденцію. Я
знала, що мій шлях буде тернистим та складним" – розповідає Христина.
В 2016 році Христина вступила до Малої академії наук та
стала брати участь у проєктах
– вчилась їх писати, захищати.
В 2017 році була нагороджена
дипломом ІІ ступеня за перемогу в обласному конкурсі
"Молодь
досліджує
світ" (секція "Екологія" в
м. Одесі). Завдяки цій перемозі вона змогла стати учасником Всеукраїнського конкурсу
Intel Еко-Україна в 2018 році в
м. Києві. Також в цьому році
Христина стала стипендіатом
голови Балтської міської ради
Одеської області.
Завдяки досягненням у школі
дівчина отримала безцінний досвід, з яким збиралася вступати до університету. В січні 2021 року перемогла та отримала грант в проекті Scholarship в Україні. Завдяки своїй перемозі Христина оплатила повністю навчання на
4 курсі. Навчаючись в університеті, почала більше прагнути отримати досвід
за спеціальністю. Тому стала членом правління локального осередку ELSA
Odesа та почала стажуватись в юридичній клініці ГО "Десяте квітня".
8 жовтня 2021 року, під час святкування Дня юриста в Національному університеті "Одеська юридична академія", вона була нагороджена почесним званням "Кращий студент-юрист", а також стала членом Одеської обласної організації Союзу юристів України. Своїм прикладом Христина хоче показати, що
гідна своєї мрії, яка обов’язково здійсниться.
Ніколас Учава,
заступник голови Первинної профспілкової організації
Міжнародного гуманітарного університету по роботі зі студентами

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК
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Студентський Олімп: найкращі в навчанні та профспілковій діяльності
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ –

ТАЛАНОВИТА
ТА ВІДПОВІДАЛЬНА МОЛОДЬ

ЇЇ СТИХІЯ
ПИЛИПЕЙКО ІРИНА –
студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин, політології і соціології Одеського національного університету ім.
І.І. Мечникова.
Сьогодні вона є старостою 2 курсу та членом
профкому студентів, а
також
адміністратором
проєкту Onu_ludi.
Хобі Ірини – мистецтво
дебатів. Вона неодноразово брала участь у всеукраїнських фестивалях, про
що свідчать численні грамоти за активну участь. У
2018 році Ірина посіла 2
місце в дебатному турнірі «В інтересах безпеки слід обмежити
права людини» в рамках 6 тематичної зміни «Кроки Безпеки» в
м.Одесі.
Студентка пише вірші та прозу, бере участь у літературних
фестивалях та конкурсах.
Ірина проявила свої лідерські якості ще за часів навчання в
школі. Була лідером учнівського самоврядування, членом Парламенту старшокласників Одеси.
У 2019 році разом з командою лідерів гімназії посіла І місце в
півфіналі Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну», що проходив у м.Миколаєві. В цьому ж році Ірина потрапила до списку 20 найактивніших дівчат країни, які отримали
можливість відвідати Верховну Раду України.
З минулого року Ірина Пилипейко почала займатися волонтерством, сьогодні співпрацює з фондом Єкатерини Заломай.
Вітаємо Ірину з Днем студента та бажаємо завжди залишатися
такою активною, цілеспрямованою та успішною!
Євген Юраш,
голова ППО студентів ОНУ ім. І.І. Мечникова

ОЛЕНА ЛУЗАНОВА студентка I курсу освітнього ступеня магістр факультету іноземних мов Ізмаїльського державного гуманітарного університету. З
першого курсу вона виявила відповідальність, цілеспрямованість та великий
інтерес до навчання.
Олена бере активну участь у
студентському житті свого
рідного факультету. В 2017
році стала членом студентської ради факультету іноземних мов і була обрана головою відділу з культурномасової роботи, а у своїй
групі обрана профгрупоргом.
У 2019 році Олену обрали
заступником голови Первинної профспілкової організації Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
Окрім цього, дівчина бере участь у різних міжнародних проєктах: «mehrWERT Demokratie: Dialog Bayern-Ukraine»,
«Покинути Батьківщину – Знайти Батьківщину» та інших. Також бере участь та допомагає у підготовці культурно-масових
заходів, які проводяться в її рідному університеті.
З упевненістю можна сказати, що цій талановитій студентці
притаманні прекрасні людські якості – чесність, доброта, чуйність, комунікабельність й цілеспрямованість. Її лідерські якості
спрямовані на згуртування колективу та підтримку один одного.
За час свого навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті Олена Лузанова зарекомендувала себе саме з
найкращого боку, користується авторитетом не лише серед
студентів, а й серед викладачів.
Тетяна Шавловська,
декан факультету іноземних мов ІДГУ

ОДНА З НАЙКРАЩИХ
СТУДЕНТОК УНІВЕРСИТЕТУ
БОГДАНОВА ДІАНА - студентка 6 курсу Одеського
державного
екологічного
університету.
Чуйність, комунікабельність,
цілеспрямованість та прагнення реалізувати знання й навички – все це характерно для
Діани, однієї з кращих студенток університету. З перших
днів навчання у вищому навчальному закладі вона продемонструвала своє захоплення
громадською, науковою та
спортивною діяльністю.
Добра, чуйна та відповідальна
дівчина має великий авторитет
серед студентів та викладачів.
Діана брала участь у багатьох всеукраїнських наукових конференціях, зокрема у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Науки про землю
2020/2021р.».
Крім наукової діяльності вона ще активно займається спортом – грає за жіночу збірну з баскетболу та футболу в університеті. Також має чудові вокальні дані, що дає змогу виступати на різних заходах. За сумісництвом працює в Одеському аеропорту за спеціальністю метеоролога.
Діана завжди впевнено йде до своєї мети, долаючи всі перешкоди. Саме з цим девізом вона стала прикладом для багатьох студентів нашого університету.
Анастасія Сівак,
в.о. голови ППО студентів ОДЕКУ

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

З 1 С І Ч Н Я 2 0 2 2 Р О КУ З Б І Л Ь Ш Е Н О Р О З М І Р А К А Д Е М І Ч Н И Х
ТА І М Е Н Н И Х С Т И П Е Н Д І Й – П О С ТА Н О ВА К М У
З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії
здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшуються в
понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у
понад 2,5 рази. Про це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня
2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047», ухваленій на
засіданні Уряду 1 вересня 2021 року.
Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:



для учнів закладів професійної (професійно-технічної)
збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;



для студентів закладів фахової передвищої освіти, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший
бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;



для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які
здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь
«молодший
бакалавр»,
освітні
ступені
«бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до
2000 гривень на місяць;
для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному
розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.
Розмір академічної стипендії Президента України:



для учнів закладів професійної (професійно-технічної)
освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;



для студентів закладів фахової передвищої освіти, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший
бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130
до 3320 гривень на місяць;
для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які
здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь
«молодший
бакалавр»,
освітні
ступені
«бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.
Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих
Кабінетом Міністрів України:
для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;
для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший
бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з
1900 до 3020 гривень на місяць;
для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які
здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь
«молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000
гривень на місяць.
Розмір стипендії Президента України переможцям
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка:



для студентів закладів фахової передвищої освіти, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший
бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770
до 2870 гривень на місяць;
для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які
здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь
«молодший
бакалавр»,
освітні
ступені
«бакалавр»,
«спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.
Водночас необхідно зауважити, що з прийняттям цієї
постанови кількість отримувачів академічної стипендії в закладах вищої та фахової передвищої освіти зменшується і становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми
здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним)
замовленням на одному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю. Покращення матеріального забезпечення
одних студентів фактично відбуватиметься за рахунок інших,
які втратять право на отримання стипендій у зв’язку із запровадженими змінами.
Такі рішення Уряду, що звужують існуючі права громадян, є порушенням статті 22 Конституції України та суперечать домовленостям щодо розширення кола стипендіатів на
отримання академічних стипендій, що задекларовані у Галузевій угоді між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об'єднанням організації роботодавців у галузі вищої освіти
на 2021-2025 роки.
7 жовтня 2021 року – у Всесвітній день дій за гідну
працю – у Києві відбулася всеукраїнська акція протесту профспілок проти політики влади щодо утискання прав та гарантій

людей праці.
Вимоги Профспілки освітян були озвучені на акції та
під час зустрічі з Прем'єр-міністром. Міністерству освіти і
науки України разом з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України було доручено опрацювати
питання щодо удосконалення порядку призначення та виплати
стипендій, зокрема, в частині розширення можливостей закладів вищої освіти щодо використання коштів, які призначені для
виплати стипендій, для заохочення здобувачів освіти.
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за
результатами зустрічі у форматі тристороннього соціального
діалогу із групою переговорників Спільного представницького
органу об'єднань профспілок і сторони роботодавців на національному рівні та поставленими дорученнями Прем'єр-міністра
звернувся до КМУ із пропозиціями:
- встановлення рівня стипендіального забезпечення
студентів та учнів на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму, відповідно до статей 1 та 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та
статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів
населення»;
- недопущення зменшення кола стипендіатів шляхом
збільшення видатків у Державному бюджеті за програмою
«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих
навчальних закладів» не менше ніж на 5% та затвердження
видатків на рівні не менше 5,4 млрд. грн;
- внесення зміни до пункту 13 постанови Кабінету
Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Порядок призначення
і виплати стипендій» в частині визначення рейтингу успішності студентів, які навчаються за державним замовленням, в цілому у закладі вищої освіти та між факультетами/інститутами,
без урахування категорій «курс» та/або «спеціальність (напрям
підготовки)», з наданням права подальшого розподілу - стипендіальним комісіям ЗВО, з дотриманням, під час визначення
кількості стипендіатів, установлених математичних правил
округлення;
- внести зміни до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Порядок призначення і
виплати стипендій», передбачивши виплату матеріальної допомоги у розмірі не більше 10% за рахунок коштів стипендіального фонду;
- відновлення норми статті 61 Закону України «Про
вищу освіту» в редакції 2014 року.
Сподіваємося на швидку реакцію Уряду та підтримку
перерахованих пропозицій.
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ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМ ЮВІЛЕЄМ!
14 листопада особистий ювілей відзначила Людмила Никифорівна
АФАНАСЬЄВА, голова Арцизької об’єднаної організації Профспілки.

Ще 4 територіальні організації – організаційні ланки Одеської
обласної організації Профспілки отримали Свідоцтва Національної
служби посередництва і примирення про визнання відповідними
критеріям репрезентативності.

Людмила Никифорівна – одна з найдосвідченіших профспілкових лідерів в
Одеській обласній організації Профспілки. В галузі освіти вона працює
вже 46 років, а на профспілковій ниві – понад 20 років. Вже 5 разів поспіль
освітяни довіряють їй посаду керівника територіальної організації Профспілки.
Свідоцтво результативної роботи Людмили Никифорівни – численні освітянські та профспілкові нагороди: нагрудний знак «Відмінник народної
освіти», Почесні грамоти обласного та Центрального комітетів Профспілки, а також нагрудний знак «Заслужений працівник Профспілки освіти і
науки України».
Шановна Людмило Никифорівно! Вітаємо Вас з особистим ювілеєм. Бажаємо многая літа, міцного здоров’я на довгі роки та великого щастя. Нехай
удача та підтримка близьких будуть супроводжувати Вас в усіх справах!

З повагою президія комітету Одеської обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України
Щиро вітаємо зі славним ювілеєм - 85-річчям від дня народження
ФУРСЕНКА Леоніда Івановича!
Свою професійну діяльність Леонід Іванович присвятив педагогічній галузі. Протягом 60 років працював учителем математики та фізики, заступником директора школи, завідувачем районного відділу освіти, начальником управління освіти Одеського облвиконкому, директором Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів, старшим викладачем академії. Леонід Фурсенко зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти
і науки.
Леонід Іванович є автором книги «Педагогічний Олімп» та енциклопедичного словника «Організатори освіти Одещини».
Невтомна, напружена праця стали головними складовими його професійної
компетентності, широкої ерудиції та майстерності.
Бажаємо Вам, шановний Леоніде Івановичу, міцного здоров’я, безмежного людського щастя, родинного затишку та тепла.
Адміністрація і трудовий колектив Комунального закладу вищої освіти
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Почесні нагороди
як результат плідної праці
В жовтні були підбиті підсумки літньої кампанії дитячого оздоровлення у
всеукраїнському масштабі. 20 жовтня цього року відбулося засідання президії ЦК Профспілки, на якому розглянули питання «Про підсумки роботи
організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України щодо
оздоровлення і відпочинку дітей освітян у 2021 році».
Одеська обласна організація Профспілки увійшла до числа організаційних
ланок з найбільшою кількістю оздоровлених дітей спілчан. Серед регіонів
Одещина посідає 3 місце – після ІваноФранківської та Запорізької областей.
За підсумками літньої оздоровчої кампанії Одеську обласну організацію
Профспілки нагороджено Почесною
грамотою Федерації профспілок України.
Низку почесних нагород отримали й
організаційні ланки Одеської обласної
організації Профспілки:
Почесна відзнака ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України
«Турбота про дітей»:
- Лиманська об’єднана організація
Профспілки (голова – Валентина Бульба)
- Київська районна організація Профспілки (голова – Ольга Циганкова)
- Роздільнянська районна організація
Профспілки (голова – Володимир Замітайло)
- Первинна профспілкова організація працівників Одеської національної академії харчових технологій (голова – Тетяна Страхова)
- Первинна профспілкова організація Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (голова – Андрій Начев)
Почесна грамота ЦК Профспілки працівників освіти і науки України:
- Арцизька об’єднана організація Профспілки (голова – Людмила Афанасьєва)
- Овідіопольська об’єднана організація Профспілки (голова – Оксана Пушнова)
- Саратська об’єднана організація Профспілки (голова – Ольга Саламаха)
- Южненська міська організація Профспілки (голова – Фаїна Нікулі)
- Первинна профспілкова організація працівників ДУ «Одеська політехніка» (голова – Богдан Мотулько)
- Первинна профспілкова організація Одеського національного економічного
університету (голова – Тетяна Корольова)
- Первинна профспілкова організація Національного університету «Одеська
юридична академія» (голова – Валентин Федоров)
Вітаємо керівників наших організаційних ланок з почесними нагородами! Бажаємо продуктивної праці в галузі дитячого оздоровлення в наступному році та
сподіваємося, що спільними зусиллями ми досягнемо ще кращих результатів.
Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

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

Процес підтвердження
репрезентативності триває

Свідоцтва видані Арцизькій об’єднаній, Ренійській
міській,
Коноплянській
сільській та Ананьївській
об’єднаній
організаціям
Профспілки.
Зазначений
документ
свідчить про те, що територіальна
організація
Профспілки уповноважена
брати участь у колективних переговорах з укладення територіальних угод
та делегувати представників до органів соціального
діалогу в своїй територіальній громаді.
Наявність свідоцтва про
репрезентативність – одна
з вагомих складових авторитету
територіальної
організації
Профспілки.
Наразі в Одеській обласній організації триває процес оформлення даної
документації.
Вітаємо комітети Арцизької об’єднаної, Ренійської міської, Коноплянської сільської та Ананьївської об’єднаної організацій Профспілки із отриманням свідоцтва та бажаємо плідної співпраці з соціальними партнерами!

Цікаві факти про студентів
Студент у перекладі з латинської мови
означає не лише «людина, що навчається», а й «людина, яка ретельно працює».
У Стародавньому Римі й у середньовіччі
студентами називали будь-яких осіб,
зайнятих процесом пізнання.
З організацією в ХІІ ст. університетів
термін «студент» спочатку став уживатися
для означення тих, хто навчається і тих,
хто викладає у цих закладах; після введення учених звань для викладачів (магістр,
професор тощо) студентами стали називати
тільки здобувачів освіти.
Студенти Норвегії
У Норвегії будь-який бажаючий може
отримати вищу освіту, оскільки вона тут безкоштовна. До того ж у Норвегії теж існують стипендії. Цікаво, що студент може взяти кредит на особисті
потреби на час навчання. У деяких випадках кредит
навіть не потрібно виплачувати!
При вступі в норвезький ЗВО не потрібно здавати ніякі вступні іспити. При вступі береться до уваги: наявність атестата про закінчення середньої освіти, володіння англійською мовою, оцінки.
У Норвегії майже всі студенти працюють. Тут
дуже багато роботи для студентів, причому її зовсім
нескладно поєднувати з навчанням.
Студенти США
У США навчальний процес починається 25 серпня.
Майже при кожному університеті є гуртожиток.
Цікаво, що, на відміну від України, такі гуртожитки
призначені тільки для місцевих жителів. Приїжджі
студенти можуть або знімати будинок, або проживати в так званих апартаментах ( Lionsgate). Вони побудовані прямо посеред поля і представляють із
себе кілька чотириповерхових корпусів, де розташовуються абсолютно однакові напівпорожні квартири.
Дисципліни на заняттях немає - студенти спокійно дозволяють собі їсти прямо на парах!

Як і в Норвегії тут студенти можуть працювати. Є
єдине обмеження - працювати можна не більше 20
годин на тиждень і тільки на території Університету
(або гуртожитку). Зазвичай студенти підробляють
репетиторами. За це, до речі, непогано платять —
приблизно 7 доларів на годину.
У США в час письмових іспитів в аудиторії викладачі не знаходяться. Це пояснюється тим, що при
вступі студенти вимовляють урочисту клятву, відому як «Кодекс честі». Вимовляючи її, студент клянеться не списувати, а чесно вирішувати завдання.
Студенти Японії
В японських вишах студенти самі обирають дисципліни, які бажають досліджувати. Цікаво, що вони
не захищають курсові та дипломні роботи, а натомість готують реферати.
В Японії діють університети повного циклу, де навчання триває 4 роки, та прискореного — 2 роки. За
статистикою, навчання за прискореним циклом частіше обирають дівчата (60% випускників). Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною системою.
У японських студентів є цікава прикмета брати з
собою на іспити шоколадні батончики Kit Kat. Японською «kitto katsu» означає «обов’язково переможемо», тому студенти вірять, що ці смаколики принесуть їм удачу.

Отримуйте новини від Одеської обласної організації Профспілки в режимі online

веб-сайт

сторінка
в Facebook

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