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Шановні спілчани!
Вітаємо вас з прийдешніми святами
Нового року та Різдва Христового!
Рік, що минає, був непростим: у боротьбі з важкою хворобою ми, на
жаль, не завжди виходили переможцями, але він навчив нас гнучкості,
виваженості, здатності адаптуватися до нестандартних та інколи
стресових ситуацій. Не зважаючи на виклики часу, нам вдалося здійснювати освітній процес, проводити традиційні культурно-масові та спортивні заходи, організовувати відпочинок та оздоровлення спілчан та членів їх сімей.
Сподіваємося, що 2022 рік принесе добрі новини та радісні події, стане
відправною точкою для позитивних змін.
Бажаємо всім щасливих та радісних свят! Нехай новий рік подарує
мир, добробут, здоров’я та удачу, хай наполегливий і гордий Тигр пробудить у нас оптимізм і цілеспрямованість, змушуючи рухатися швидше до
своїх мрій, дасть сил і наснаги кожному стати успішним та багатим на
професійні здобутки!
Президія комітету Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

Правозахисна робота: звітуємо про результати
8 грудня в онлайн-режимі відбулося засідання президії ЦК
Профспілки, в якому взяла участь голова Одеської обласної організації Профспілки Любов Корнійчук. На порядку
денному розглядалося питання «Про стан здійснення громадського контролю виборними профспілковими органами за додержанням законодавства про працю в установах і
закладах освіти в умовах карантину».
Про роботу Одеської обласної організації Профспілки в
цьому напрямі звітуємо на сторінках нашої газети.

Інформація про правозахисну роботу Одеської
обласної організації Профспілки працівників
освіти і науки України за 2020-2021 роки
Протягом 2020-2021 рр. громадськими інспекторами праці
Одеської обласної організації Профспілки проведено 332 перевірки додержання законодавства про працю в установах і
закладах освіти згідно з Перспективним планом роботи, за
зверненнями спілчан та під час зустрічей у колективах.
Під час перевірок виявлено 458 порушень трудового
законодавства. Найбільш поширеними з них були з таких питань:
– неправильне нарахування працівникам заробітної плати,
зокрема під час дистанційної роботи;
– невиплата щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, премій, матеріальної допомоги на оздоровлення, доплат, надбавок;
– ненадання матеріальної допомоги працівникам з числа обслуговуючого персоналу;
- питання участі представників Профспілки в проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу освіти (членство в конкурсній комісії);
- порушення прав працівників, які пов'язані з примусовою
вакцинацією від COVID – 19, умови допуску до роботи та
відсторонення.
Загальна кількість працівників, права яких було порушено, становить 5647 особи.
За виявленими фактами порушень законодавства про працю з
метою їх усунення профспілковими органами було направлено 234 подання, у тому числі:
150 – роботодавцям;
84 – органам виконавчої влади та ОМС.
Надіслано також 258 письмові повідомлення про виявлені
факти порушень, із них:
102 – органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;
11 – ЦК Профспілки;
145 – іншим органам (до Президента України, Верховної Ради
України, КМУ, МОНУ, МФУ, Мінсоцполітики щодо недопущення порушення прав освітян).
У результаті вжитих заходів усунено 196 порушень. Низку порушень, пов’язаних із недофінансуванням освіти, усунути не вдалося.
В області активно здійснювались заходи щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників
освіти, студентської та учнівської молоді, юридичне забезпечення
функціонування
організаційних
ланок,

правова допомога членам Профспілки.
Комітетом Одеської обласної організації Профспілки
за звітний період складено 8 позовних заяв та інших процесуальних документів до суду, з них 1 позовна заява про
поновлення на роботі та стягнення середньої заробітної плати
за період вимушеного прогулу, а також 7 позовних заяв про
стягнення винагороди за сумлінну працю за 2019-2020 рр. для
непрацюючих вчителів, які отримують пенсію за віком та є
членами Іванівської об'єднаної організації Профспілки, в результаті чого їх порушені права були відновлені та виплачені
суми, присуджені на користь працівників у розмірі 31156
грн. 20 коп.
В судовому порядку здійснено захист незаконно звільненої вчителя Комунального закладу «Мар'янівський освітній
комплекс» Ширяївської селищної ради. За дорученням голови
Одеської обласної організації Профспілки для захисту було
залучено практикуючого адвоката Національного університету «Одеська юридична академія». У результаті працівницю
було поновлено на посаді та стягнено з закладу на користь
працівниці середній заробіток за час вимушеного прогулу
в сумі 171231 грн.
На численні звернення працівників, керівників закладів
загальної середньої освіти та голів первинних профспілкових
організацій щодо педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком та які працюють за строковими трудовими
договорами, комітетом Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України спільно з Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації розроблено лист «Щодо забезпечення соціальноекономічних та трудових прав педагогічних працівників»
від 07.05.2020 р., який було надіслано підвідомчим організаціям.
3 вересня 2021 року Одеською обласною організацією
Профспілки були направлені звернення до Прем’єр-міністра
України Дениса Шмигаля, міністра освіти і науки України
Сергія Шкарлета, депутата Верховної Ради України Сергія
Колебошина щодо скасування наказу Міністерства освіти і
науки України від 13.08.2021р. № 908 «Про розподіл видатків
споживання державного бюджету між закладами вищої освіти
для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного
замовлення в 2021 році» та залишити показники фінансування
закладів вищої освіти Одеської області, які були затверджені
на початку календарного року. Згідно з цим документом
видатки на фінансування закладів вищої освіти Одеської
області зменшені на загальну суму 104 млн грн. в тому
числі на 92,8 млн грн. в ЗВО, в яких діють первинні профспілкові організації галузевої Профспілки.
Одеська обласна організація Профспілки консолідувала
свої зусилля разом із Радою ректорів закладів вищої освіти
Одеського регіону. Було проведено засідання Ради та спрямовано звернення до Міністерства освіти і науки України з приводу перегляду показників фінансування ЗВО Одещини.
У результаті було повернено 81,6 млн грн. закладам вищої
освіти, в яких діють первинні профспілкові організації
галузевої Профспілки.
За зверненням комітету Одеської обласної організації
Профспілки Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації листом від 18.10.2021 №4301/02/52-01-01 надав
Департаменту фінансів облдержадміністрації пропозиції щодо перерозподілу коштів освітньої субвенції у 2021 році з

обласного бюджету Одеської області на бюджети територіальних громад у сумі 6628,4 тис. грн., а саме Миколаївській ТГ
– 962,5 тис. грн. та Білгород-Дністровській ТГ –
5665,9 тис. грн. Обласна державна адміністрація в свою
чергу листом від 19.10.2021 року № 10183/6/01-41/9236/2-21
надала пропозиції Міністерству фінансів України.
16 листопада комітет Одеської ОО ППОНУ звернувся до
Президента України Володимира Зеленського з вимогою зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 9
грудня 2020 року № 1236 та наказу МОЗ України № 2153
від 04.10.2021 р. в частині примусової вакцинації працівників закладів освіти та відсторонення невакцинованих
працівників від роботи без збереження заробітної плати,
як таких, що не відповідають Конституції України та обмежують права і свободи громадян.
З самого початку введення карантину в Україні профспілкові органи активно застосовують положення Галузевої угоди
між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки,
територіальних галузевих угод у сфері освіти, колдоговорів
при вирішенні питань, які стосуються зокрема з питань регулювання трудових відносин, нормування і оплати праці в
умовах карантину, встановлення надбавок за престижність
праці тощо.
Наприклад, відділом ОКСМС Кароліно-Бугазької сільської ради було надано інформацію, що у вересні 2021 року
педагогічним працівникам Кароліно-Бугазького ЗЗСО та Затоківського ЗЗСО було виплачено винагороду за сумлінну
працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі
20% посадового окладу, що складає – 65087,08 грн. На вимогу заступника голови Одеської ОО ППОНУ у листопаді 2021
року зробили донарахування вищезазначеної винагороди
ще в розмірі 80%, оскільки були наявні залишки освітньої
субвенції.
У 2021 році відбулася зустріч з начальником відділу освіти Ізмаїльської міської ради Волканецькою Ж. М., де були
розглянуті питання виплати винагороди за сумлінну працю
педагогічним працівникам в розмірі 100% та надбавки за престижність педагогічної праці в максимальному розмірі. Результатом зустрічі стало підвищення виплати надбавки за
престижність з 10% до 20%.
При відвідуванні відділу освіти Сергіївської ТГ було з’ясовано, що педагогічним працівникам ЗЗСО виплачується
надбавка за престижність у мінімальному розмірі 5%. Працівниками виконавчого апарату було надано роз’яснення щодо
можливості збільшення даної надбавки до 20%. У тарифікації
на 1 вересня 2021 року враховано виплати на дану надбавку в розмірі 20%.
З метою дотримання прав працівників освіти та попередження правопорушень у підвідомчі організації спрямовували
роз’яснення ЦК Профспілки, МОНУ, Мінсоцполітики, бюлетені Федерації профспілок Одеської області.
Для здійснення правозахисної роботи з питань трудового законодавства та підвищення правової освіти в області
проведено 471 семінар, підготовлено 610 методичних матеріалів, 89 інформаційних бюлетенів, дано 138 роз’яснень
з питань трудового законодавства в ЗМІ, в тому числі в
газеті «Освітянський профспілковий вісник», на сайті та
сторінці у фейсбуці Одеської ОО ППОНУ.
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Вчитель з великої літери…

КУРС НА РОЗВИТОК
Наприкінці листопада 2021 року в Одеському національному економічному університеті відбулось урочисте відкриття нового коворкінгового простору. Головною його функцією є забезпечення місцем для роботи студентів, які
потребують цього.
Реалізація ідеї створення коворкінг-зони здійснилася за підтримки підприємницької спільноти та
випускників ОНЕУ.
Сьогодні університетський коворкінг
готовий до проведення
майстеркласів, вебінарів та
конференцій,
він
має все необхідне
обладнання для забезпечення
будьякого формату зустрічі. Високошвидкісний Wi-Fi, мультимедійне та конференц-обладнання,
зручні столи та пуфики, дивани, сучасний ремонт – все це тепер доступне кожному студенту кожного дня. Це мультифункціональний простір – тут знайдеться місце для навчання, відпочинку, співпраці, проєктної та наукової діяльності і багато чого іншого. Конфігурацію приміщення можна організувати та адаптувати під рішення різноманітних завдань. Як
сучасний простір для комунікації, роботи та спілкування всіх студентів та викладачів, він доступний кожному в ОНЕУ.
З перших днів роботи коворкінгу в ньому проводяться конференції, наукові
семінари, підбиття підсумків розробки стартапів та нагородження переможців,
інші офіційні зібрання та планується велика кількість неформальних заходів для
студентства.
Одеський національний економічний університет тримає курс на розвиток водночас активного та продуктивного студентського життя. Саме тому на базі університету було створено новітню коворкінг-зону. Для кожного студента, як нашого
так і інших університетів, коворкінг призначений стати осередком творчого життя, місцем створення команд, зародження ідей, плідної праці і відпочинку.
Запис на проведення заходів у коворкінгу відбувається через замовлення у Гугл
формі.
Тетяна КОРОЛЬОВА,
голова Первинної профспілкової організації працівників ОНЕУ

Нещодавно відсвяткувала свій поважний
90-річний ювілей вчитель математики, ветеран
НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія»
Волошко Дора Давидівна.
Дора Давидівна пройшла важкий життєвий шлях.
Народилась у голодні тридцяті роки в Балті в бідній
багатодітній родині. В роки війни сім'я опинилась в
Балтському гетто, куди забирали всіх євреїв, але, на
щастя, вижили. Тато Дори помер в роки голодомору
1946-1947 років. Мама займалась підприємництвом,
що тоді не поважалось, працювала вдень і вночі, щоб
хоч якось прогодувати п'ятьох дівчаток, а на виховання дочок у неї часу було обмаль. Але дівчинка прагнула вчитись. Вона, завдяки своїй наполегливості,
добре закінчила школу і поїхала в місто Ізмаїл отримувати вищу освіту. Там зустріла Волошка Бориса
Олексійовича, який на той час був моряком. Молоді
люди побрались і Борис Олексійович забрав молоду
дружину в Полтавську область.
Свій педагогічний шлях починала на Полтавщині.
Але Дору Давидівну тягнуло на малу батьківщину.
Спочатку працювали з чоловіком в селах. Ходили
пішки по бездоріжжю в Харитинівку в школу. Невдовзі Волошко Д.Д. почала працювати вчителем математики в Балтській середній школі №2. Борис Олексійович в 1971 році очолив Балтський районний відділ
освіти. На цій посаді він пропрацював 10 років. Це
найдовший термін в історії Балтщини. Його досі
пам'ятають і згадують добрим словом.
Дора Давидівна за свій педагогічний шлях виховала
багато поколінь учнів. Школа була змістом її життя,
покликом її серця. Була вчителем вищої категорії зі
званням «Старший вчитель». Дора Давидівна давала
міцні знання, була дуже вимоглива і принципова. Її
учні легко складали іспити з математики при вступі у
вищі і середні навчальні заклади. Але, не зважаючи
на високі вимоги, діти її любили і поважали. Багато її
учнів досягли великого успіху в житті, є шановними
членами суспільства.
Згадує заступник директора школи №2, вчитель
інформатики Загродська Олена Борисівна: «Серед
вчителів, які вплинули на формування мого світогляду – моя вчителька математики Дора Давидівна,

яка
просто
«закохувала» у
свій
предмет.
Саме Дора Давидівна мотивувала мене обрати
майбутню професію та пов’язати своє життя зі
школою.
Але
найголовніше,
що з її допомогою я зрозуміла,
що значить посправжньому
любити
свою
професію,
що
значить
бути
гарним
учителем».
А ось слова
голови профспілкової організації, вчителя інформатики Трофімової Інни Володимирівни: «Дора
Давидівна – мудра, інтелігентна, з тонким почуттям
гумору і тактом, прямолінійна і дуже відповідальна.
Одним словом – Вчитель з великої літери. Її уроки
математики для мене були і залишаться дуже цінними і неперевершеними. Я не побоюсь цього слова, що
саме завдяки її мудрим порадам та її вимогливості я
стала вчителем».
Династія Волошко продовжується. Донька Тетяна
працювала в школі, донька Світлана – журналіст,
онука Оксана працює педагогом у школі №2.
Дора Давидівна в свої 90 років пам'ятає всі теореми
та ще й може їх довести. Не забула вірші Шевченка і
Пушкіна, може заспівати, якщо її попросити, декілька
пісень на мові ідиш.
Бажаємо шановній Дорі Давидівні здоров’я і сил на
многії літа!
Колектив НВК
«Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №2-гімназія»

Розвиваємо юні таланти
Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної
освіти та виховання створено в 1997 році на базі трьох обласних позашкільних навчальних закладів, що мали багаторічні традиції. На даний час керує роботою Центру директор Макосій Дмитро Іванович.
Наша мета – формування патріотичної свідомості, любові до
рідного краю, поваги до народних звичаїв і традицій, національних цінностей українського народу та інших націй.
Педагогічний колектив Центру багато працює над підвищенням рівня обізнаності кадрів закладів позашкільної освіти за
напрямами: еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий,
науково-технічний, військово-патріотичний. Для цього проводяться тренінги, майстер-класи, практикуми тощо. До участі в
проведенні семінарів залучаються досвідчені педагоги, працівники державних закладів позашкільної освіти, викладачі.
У гуртках займаються вихованці закладів загальної середньої
освіти м.Одеси та області. Заняття проводяться на базі підрозділів Центру та навчальних закладів. Гуртки комплектуються з
урахуванням вікових особливостей дітей.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу є проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів з учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти. Найбільш популярними та масовими заходами є: фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», конкурс «Космічні
фантазії», природоохоронна акція «Ялинка», виставка
«Щедрість рідної землі», конкурс «Край, у якому я живу» та
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). Так у червні
2021 року в Одеському академічному театрі музичної комедії
ім. Михайла Водяного відбувся феєричний Гала-концерт переможців обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дитячої та
юнацької творчості «Чисті роси».
Вихованці гуртків Центру із задоволенням беруть участь в
обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах, де посідають призові місця.
Каріне МІНАСЯН,
голова ППО Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання

МОЯ ШКОЛА – МОЯ ГОРДІСТЬ
Комунальний заклад «Опорний заклад «Кодимський заклад загальної середньої освіти №1» (школа №1) – один із
найстаріших освітніх закладів у районі.
В кінці ХІХ ст. (90-ті роки) в Кодимі була початкова школа
для бідних дітей. Лише наприкінці 20-х років на початку 30-х
ХХ століття на базі початкової школи була відкрита неповна
середня школа (семирічка). Навчались діти в пристосованих
приміщеннях. У 1936 році було побудовано нове двоповерхове
приміщення, відкрито середню школу.
Кодимська перша довгий час була єдиною середньою школою
в районі. До війни було всього чотири випуски. Середню освіту
здобули 250 чоловік.
За часів війни мало дітей ходили до школи. Це були в основному учні початкових класів. Після звільнення Кодими від фашистських окупантів у 1944 році школа 1 вересня відкрила двері
для всіх учнів. Директором школи стала Воробйова О.Т. Вимоглива в першу чергу до себе, вона вміло спрямовувала роботу
вчителів так, що школа завжди в районі посідала перше місце.
У школі навчались діти з навколишніх сіл району та Вінницької області, які бажали здобути середню освіту. Умови для навчальної роботи були складні: зростала кількість учнів, матеріальна база школи не відповідала вимогам часу, доводилось навчатись у пристосованих приміщеннях. Тому Гірник П.М., який
прийняв школу від Воробйової О.Т. у 1967 році, поставив собі
за мету побудувати інтернат для сільських дітей, реконструювати старе приміщення, добудувати нове, що й було виконано.
Були труднощі. Але поступово, з роками, разом з учнями, які
прийшли навчатись, разом з деревцями, які вони посадили,
народжувалися нові традиції.
У 1982 році педколектив школи за підсумками змагань занесено на районну Дошку Пошани. Багато позитивного в роботі
школи відзначено також комісією Міністерства освіти в 19811982 н.р.
Школа стала опорною в районі з питань планування. Велика
увага приділялась патріотичному вихованню школярів. Загін
слідопитів посів І місце у Всесоюзному зльоті «Пошук-80».
Наші вчителі ставали орденоносцями, відмінниками освіти,
методистами, переможцями в конкурсах «Учитель року».

За вимогами часу школу реорганізовано в опорний заклад «Кодимський
заклад
загальної
середньої
освіти №1».
З 1 вересня 2020 року школу очолює Сільницька Л.С. Кадровий потенціал відповідає вимогам часу. Із 59
вчителів – 2 відмінники освіти України, 9 методистів, 20 старших учителів, 39 учителів вищої категорії.
Учителі школи та учні є учасниками різноманітних змагань, конкурсів,
олімпіад.
У 2020 р. учень 10 класу Алулу
Імран посів ІІ місце (відділення фізики та астрономії), учениця 9 класу
Вінницька Анна ІІІ місце (відділення
екології та аграрних наук) в ІІ (обласному) етапі МАН.
Школа співпрацює з Одеським державним екологічним університетом. На запрошення ОДЕКУ в цьому році учениця 10 класу Вінницька Анна посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі
наукових робіт для школярів «Цікава гідрометереологія».
За ініціативи команди «Екоцвіт» розпочато проєкт «Rubbіsh
лавка» із поліетиленових кришок. Учні школи долучились до
екологічного проєкту «Озеленення планети» - висадили біля
школи 60 зелених насаджень.
Члени гуртка «РобоКод» відомі не лише в області, а й за її
межами. Проєкти гуртка в 2018-2021 рр. здобували перемогу у
Всеукраїнських фестивалях «ROBOfirst – більше ніж роботи» та
«Robotica», STEM-чемпіонаті «Місто рівних можливостей».
Важливим завданням нашої школи було і є створення комфортних умов навчання і виховання, які дозволяють кожній дитині
реалізувати свої здібності.
Для потреб учнів є три комп’ютерних класи, майстерня, їдальня, хореографічний зал, два спортивних зали. За програмою
Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» збудовано сучасний спортивний майданчик.

Кожен клас має доступ до інтернету. Нещодавно придбано
6 SMART-телевізорів, 3D-принтер.
Доказом правильності нашої освітньої політики є те, що наші
випускники приводять до нас своїх дітей, довіряючи нам найдорожче – своє майбутнє, та й самі повертаються до рідної альмаматер. У школі працює 24 випускники.
З повагою ставляться учні та вчителі до ветеранів педагогічної
праці. У залі шкільної слави розміщено куточок «Сіячі розумного, доброго, вічного». А щорічно, 25 травня, вшановуємо пам'ять про колег. В цей день покладаємо квіти до їхніх могил.
Роки летять. Летять, мов сполохані сарни, не дають зупинитися, ніби нагадують, що недаремно живе на світі людина, все
робить для того, щоб залишити помітний і добрий слід на землі.
Отак і школа плекає майбутність долі…
«Хай же святиться твій простий поріг!»
З ювілеєм, рідна школо!
Тетяна СІРЯК, заступник директора
ОЗ «Кодимський заклад загальної середньої освіти №1»,
член комітету Одеської обласної організації Профспілки

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК
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Освіта через призму історії
Відзначати день народження приємно. Особливо,
якщо це ювілей школи, в якій кожного дня працюють та навчаються 108 вихованців та 35 працівників
(більшість із них є випускниками закладу).
Якщо говорити про ювілей Ульяновського закладу
загальної середньої освіти, то треба виокремити дві
дати. Перша - 1924 рік (за іншими джерелами 1928 рік),
в якому була започаткована освіта на території теперішнього Ульяновського старостинського округу Миколаївської ТГ. І тоді говоримо про майже сторічний ювілей. Друга дата – листопад 1961 року, коли відкрилося
нове, збудоване способом народного будівництва приміщення. І це 60 років. Також дуже поважна дата.
У 1928 році в колишньому маєтку поміщика Окснера
відкрилась початкова школа. У тому ж 1928 році в ній
став працювати вчителем Грехов Станіслав Гнатович.
При школі в тому ж році відкрився лікбез, в якому навчались дорослі жителі села.
У 1929-1930 навчальному році школа за кількістю
учнів стала семирічкою. Директором школи став Грицак Федір Митрофанович. У чотирьох кімнатах з маленькими вікнами і низькими стелями розміщались класи. Учились
у дві зміни. Опалювали приміщення соломою, а освітлювали гасовою лампою.
В 1956-1957 навчальному році було затверджено перехід
Тарасівської семирічки в середню школу з відкриттям
8 класу. Школа знаходилась у приміщеннях колишніх двох
панських будинків. У ній навчалися до 280-300 учнів. В
1957 році було вирішено збудувати нове приміщення школи, оскільки діючі не вміщували всіх дітей, і навчання проводилося в дві зміни.
Коштів на будівництво школи не було. Сесія Ульяновської сільської ради прийняла рішення: школу будувати способом народного будівництва. На сходці села було вирішено виділяти з кожного двору по 10 карбованців, з кожного
колгоспника по 5 трудоднів, з кожного службовця по 50
карбованців на будівництво школи. Жителі сіл Тарасівка,
Капітановка та навколишніх сіл працювали на будівництві
школи безкоштовно.
Будівництво школи розпочалось у 1957-му і закінчилося
у 1961 році. 7 листопада 1961 року 400 учнів перейшли із
приміщення старої школи в нове приміщення Тарасівської
середньої школи. В 1964 році села Капітановка та Тарасівка
об’єднали в одне село Ульяновка та школа стала називатись
Ульяновською середньою школою.
З 1996 року школа отримала статус Ульянівської ЗОШ І
- ІІІ ст. У 2011 році Ульянівська ЗОШ І – ІІІ ступенів була
реорганізована в Ульяновський НВК «Загальноосвітня шко-

Сучасний керівник
української школи

ла І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». З 2018
року посаду директора школи обіймає Вітренко Людмила
Сергіївна.
У приміщенні школи було відкрито дошкільний підрозділ
«Малятко» для дітей п’ятирічного віку, функціонувала одна
група, яку відвідували 7 вихованців. З вересня 2012 року
було відкрито одну різновікову групу для дошкільнят, розраховану на 26 вихованців.
В лютому 2021 року знову зміни: тепер це Ульяновський
заклад загальної середньої освіти. Зараз в ньому навчається
100 учнів, а 8 дітей здобувають дошкільну освіту.
Школа – це насамперед люди. Працівники школи виконують свої посадові обов’язки на високому рівні не тільки
тому, що їх до цього зобов’язала держава, а й тому, що вбачають у цьому своє покликання. В навчальному закладі 20
педагогічних працівників і 10 чоловік обслуговуючого персоналу. Всі докладають зусиль до того, щоб дітям було затишно, комфортно та безпечно, щоб вони отримували якісні
знання. Всі працівники школи є членами профспілкової
організації, колектив працює в тісній співпраці з батьками,
відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської
селищної ради, органами місцевого самоврядування.
Сподіваємося, що цей столітній шлях буде продовжуватися, і нам не доведеться повернутися до лікбезів початку
ХХ століття.
Федір ВЕЛЕВ,
голова Первинної профспілкової організації
Ульяновського ЗЗСО Миколаївської селищної ради

Не випадково саме за перший
рік своєї роботи на посаді директор має обов’язково пройти курси підвищення кваліфікації.
1-3 грудня в Києві відбувся тренінг новопризначених директорів у
рамках Міжнародного проєкту
«Вчимося разом» у співпраці з
Міністерством освіти і науки України, Інститутом модернізації змісту
освіти, Українським інститутом
розвитку освіти та Державною
службою якості освіти. Курс отримав назву «Академія ефективного
шкільного управління Арі Покки».
Мета практичного покрокового
курсу допомогти новопризначеним
керівникам розвинути навички,
необхідні для того, щоб бути ефективними лідерами.
У конкурсі на отриманні гранту
на проходження тренінгу взяли
участь 305 директорів з усієї України. Конкурсанти мали аргументовано довести, чому саме вони достойні цього проєкту. Для цього треба було проаналізувати досягнення
й основні проблеми свого закладу; описати модель ідеальної школи,
яку хотілося б втілити у життя; зазначити власну мотивацію. За результатами опрацювання мотиваційних анкет експертна комісія запросила до тренінгу 30-х осіб. Від Одеської області учасником проєкту стала директорка Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1
ім. О. В. Суворова І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови міста Ізмаїла Ізмаїльського району Одеської області Ліана Чорна. Однією із менторок курсу стала досвідчена директорка ЗЗСО № 26
міста Одеси Тетяна Жорницька.
Прийшовши працювати в школу на посаду керівника, Ліана
Володимирівна підтримала роботу Профспілки освітян та стала її
активним учасником. Відповідально поставилась до роботи над проєктом Колективного договору в співпраці з профкомом. Директор
зазначила, що у сучасному світі не можливо ефективно працювати без
участі профспілкової організації: «Ми не опоненти, ми партнери».
Світлана НЕГОІЦА,
голова ППО СЗОШ №1 ім. О.В.Суворова І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови м.Ізмаїла

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

Розміри ставок заробітної плати (посадових окладів) працівників освіти станом на 1 грудня 2021
року, враховуючи розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС на рівні 2893 грн, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 29.
Згідно зі статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» розмір мінімальної
заробітної плати з 1 грудня становить 6500 грн.
2 грудня 2021 року Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому проєкт Закону України
«Про Державний бюджет України на 2022 рік» (законопроєкт від 15.09.2021 № 6000).
У 2022 році мінімальна заробітна плата становитиме:
з 1 січня

з 1 жовтня

у місячному розмірі

6500 грн

6700 грн

у погодинному розмірі

39,26 грн

40,46 грн

Із 1 січня 2022 року мінімальна зарплата залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6500 грн.
Мінімальний оклад у штатному розписі встановлюється не нижче 2481 грн. Нагадаємо, що мінімальний посадовий оклад / тарифна ставка встановлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 96 КЗпП). Цей показник на 2022 рік становить 2481 грн.
Закон не зобов’язує збільшувати мінімальний оклад у липні та грудні, коли зростає прожитковий мінімум. Мінімальний оклад прив’язаний до розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня. У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить:
з 1 січня

2393 грн

з 1 липня

2508 грн

з 1 грудня

2589 грн

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення у 2022 році:
Група

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Діти віком до 6 років

2100 грн

2201 грн

2272 грн

Діти віком від 6 до 18 років

2618 грн

2744 грн

2833 грн

Працездатні особи

2481 грн

2600 грн

2684 грн

Особи, які втратили працездатність

1934 грн

2027 грн

2093 грн

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників освіти станом на 1 грудня 2021 року
Тарифний
розряд

Тарифний
коефіцієнт

на 01.12.
2021 (1 т.р.
2893 грн)
пост. КМУ
№ 29 від
20.01.2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,64
1,73
1,82
1,97
2,12
2,27
2,42
2,58
2,79
3
3,21
3,42
3,64
3,85
4,06
4,27
4,36
4,51

2893
3153
3414
3674
3934
4195
4455
4745
5005
5265
5699
6133
6567
7001
7464
8071
8679
9287
9894
10531
11138
11746
12353
12613
13047

Підвищені на
10% оклади
педагогічних
працівників
(пост. КМУ № 22
від 11.01.2018)

5505,50
5791,50
6268,90
6746,30
7223,70
7701,10
8210,40
8878,10
9546,90
10215,70

Підвищені на
11% оклади
науковопедагогічних
працівників
(пост. КМУ
№ 36 від
23.01.2019)

8285,04
8958,81
9633,69
10308,57
10982,34
11689,41
12363,18
13038,06
13711,83
14000,43

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК

4
НАРОДЖЕНА БУТИ ЛІДЕРОМ
В кінці листопада, в
останні теплі осінні дні відзначила свій ювілей чудова
жінка – Жінка-педагог, Жінка-матір, Жінка з великим
щирим серцем – Маргарита
Володимирівна Богаченко,
директор Білгород-Дністров
- ського закладу загальної
середньої освіти №4.
Сьогодні керівник навчального закладу – це економіст, юрист, адміністратор,
маркетолог, фахівець з кадрів.
І, звичайно, психолог, педагог.
Саме такою є наша
Маргарита Володимирівна!
Ось уже більше 10
років вона очолює наш педагогічний колектив, а до цього
майже
8 років очолювала
Білгород-Дністровську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки
України. Принциповість у захисті соціально-економічних прав освітян було головним кредо голови міської організації Профспілки.
А завдяки плідній праці на посаді директора заклад загальної середньої
освіти №4 внесено до книги «Освітяни та науковці України» як один з найкращих
серед декількох сотень навчальних закладів України. За період керівництва Маргарити Володимирівни збільшилась кількість переможців з предметних олімпіад
та конкурсів, а в напрямку виховної роботі школа завжди в лідерах. Обласні призери перестали бути винятком. Але колективу школи є до чого прагнути. Демократичний стиль управління директора, доброзичливість, вміння вислухати всі
сторони допомогли подолати конфлікти, які існували. Маргарита Володимирівна
стала порадником не лише для педагогів школи, а й для учнів та батьків.
За багаторічну працю, високі результати своїх вихованців нагороджена
нагрудним знаком «Відмінник освіти України», численними грамотами та дипломами, присвоєно звання «учитель-методист». Проте головне досягнення її як педагога полягає в тому, що в серцях учнів і вихованців Маргарита Володимирівна
запалила вогонь доброти, милосердя і благородства.
Ми бажаємо Вам, шановний наш керівнику, невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів. Хай завжди буде міцним здоров’я! Зичимо чудового настрою та світлих почуттів, що зігрівають серце. Пам’ятайте, колектив нашого закладу завжди готов ий прийти на допомогу.
Тетяна ПЛАКУЩЕНКО,
голова Первинної профспілкової організації ЗЗСО №4
м. Білгорода-Дністровського

Отримуйте новини від Одеської обласної організації
Профспілки в режимі online

веб-сайт

сторінка
в Facebook

ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМ ЮВІЛЕЄМ!
У грудні відзначає свій особистий ювілей
САЛАМАХА Ольга Вікторівна, голова
Саратської об’єднаної організації Профспілки.
Ольга Вікторівна була обрана головою територіальної організації Профспілки в цьому році, проте має
багатий досвід роботи в первинній профспілковій організації. Має чудові лідерські якості, активно працює у
справі захисту прав та інтересів освітян своєї громади.
За рішенням президії комітету Одеської ОО ППОНУ
нагороджена Почесною грамотою комітету.
Шановна Ольго Вікторівно! Щиро вітаємо Вас з особистим ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, щасливої
долі, миру та злагоди в родинному колі. Нехай Ваша
профспілкова праця буде плідною та багатою на нові
досягнення.
З повагою президія комітету Одеської обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України

«ЖІНКА - ЗІРКА!»
У грудні відзначає свій особистий ювілей
чудова, прекрасна жінка - Сніжана Іллівна Скорич, талановитий учитель та директор ОЗ «Болградська гімназія ім. Г. С. Раковського». За чарівною, доброю посмішкою іменинниці приховано твердість характеру, силу слова та міцність духу.
Сніжана Іллівна успішно очолює гімназію з червня 2013 року.
Пройшовши шлях від учителя історії до директора, вона зарекомендувала себе високопрофесійним спеціалістом, порядним, чесним, інтелігентним, відповідальним та мудрим керівником, який
завжди ставить в основу інтереси дітей та якість освіти. Яскраве
тому підтвердження - досягнення та нагороди учнів, рейтинг навчального закладу.
Сніжана Іллівна має заслужений авторитет серед громадськості,
педагогів, батьків, учнів та високу ділову репутацію завдяки своєму професійному підходу до вирішення всіх питань, з властивими
їй чесністю, порядністю, активністю в житті суспільства.
Неодноразово вона була нагороджена Почесними дипломами
та Почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради, Міністерства освіти і науки України. Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня, Медаллю
Асоціації болгар України, є дворазовим переможцем обласного
конкурсу «Вчитель року» й призером Всеукраїнського етапу конкурсу.
Директор створює в колективі сприятливу атмосферу для творчості й командної роботи. Завжди підтримує ініціативу профспілкового комітету. Спільно з головою домагається, щоб виплати заробітної плати працівникам відповідали нормативно-правовим актам. З великою
відповідальністю Сніжана Іллівна по- ставилась до розробки та підписання колективного договору між
адміністрацією та профспілковим комітетом ОЗ «Болградська гімназія ім. Г. С. Раковського» на 2021-2025
роки.
Кажуть, що зорі віщують народженій людині її характер, долю та талант. Напевно, бессарабське гаряче
сонце, навіть у середині грудня, було особливо яскравим і прихильним у ту мить, коли народилася наша
ювілярка, напередодні свята Миколи Чудотворця!
Дорога Сніжано Іллівно, бажаємо Вам всього найкращого у житті! Завжди сяйте, наче зірка, тому що
насправді Ви - фантастична ЖІНКА!
З повагою
профспілковий комітет ОЗ «Болградська гімназія ім. Г. С. Раковського»

Як зустрічати 2022 рік: прикмети новорічної ночі, поради та ідеї для свята
Покровителем наступного року є Чорний (або голубий)
Водяний тигр. І хоча до своїх «повноважень» він приступить лише 1 лютого, тематику святкової ночі рекомендується присвятити символу 2022-го. Ми підготували добірку
корисних порад, як провести це свято так, щоб привернути
удачу в новому році.
Господар 2022 року не полюбляє великих компаній та вечірок з
великою кількістю алкоголю. Тому найдоречнішим місцем
проведення свята стане ваш дім, де за одним столом зберуться
члени родини.
Золотистий, помаранчевий, синій, білий – основні кольори для
новорічного декору. Не забудьте прикрасити оселю іграшковими тиграми, підберіть серветки з тигрячим принтом.
Класика, елегантність та акцент на декоративних деталях –
основні вимоги до святкового образу. Асиметричний крій, плісе, мереживо, бахрома – оригінальні складові вбрання, які будуть доречні в новорічну ніч.
Рекомендовані кольори – відтінки синього та блакитного, чорний, сірий, білий, тепла пастельна гама. У святковому образі
простежується тема водяної стихії.
Не рекомендується обирати одяг неонових та фіолетових відтінків, смугасте вбрання. Занадто яскраві кольори небажані. І,
звичайно, не слід зустрічати 2022 рік у старому одязі.
Аксесуари також уособлюють стихію води: доречними будуть
перли, прозорі камінці-підвіски, прикраси у вигляді мушель,
рибок тощо.

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

М’ясні страви – пріоритет святкового
меню, але рибні страви також будуть доречні. Не забудьте про зелень, салати,
фрукти та горіхи.

Щасливі прикмети новорічної ночі

Де зустрічати та як прикрасити оселю

Що одягнути

Що приготувати

Є повір’я, що чим більш ошатною є ялинка, тим більш щедрим буде рік. Отже,
обов’язково придбайте дерево та купіть
більше золотистих гірлянд, що символізують багатство.
Щоб в новому році гаманець був повним, у святкову ніч сховайте монетки під
тарілки, з яких їсте. А ще заховайте під
скатертину 1-2 купюри, а потім після завершення свята поверніть їх в гаманець.
Тим, хто мріє зустріти своє кохання,
радять кинути в келих з шампанським
будь-яку із своїх каблучок, загадати бажання та під бій курантів випити шампанське. А щоб в новому році покращилося
особисте життя, радять прикрасити ялинку іграшками у вигляді червоних сердець.
Корисні поради
Святкові приготування мають завершитися за декілька годин
до опівночі. Потім не можна прати та зашивати одяг, мити
підлогу.
Викиньте старі чеки, старі речі, які більше не носите, побитий посуд. Існує навіть повір’я, що перед Новим роком
необхідно викидати старий віник та купувати новий.

Люди вірять, що це принесе добробут оселі.

Декілька порад щодо новорічних подарунків

Перше правило – практичність. Подарунки мають бути
корисними, блискучі дрібнички не подобаються господарю
2022 року.
Не даруйте близьким та рідним алкоголь, тютюнові та подібні вироби, що символізують погані звички.
Сувеніри із зображенням кішок – не найкраща ідея.
Конкуренти Водяному тигрові не потрібні!
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