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Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

Г.К. Могорян має чималий стаж роботи в
освіті – 38 років, а районну організацію Проф�
спілки очолює вже 17 років – і це безумовно
доводить його професіоналізм, серйозний
підхід до роботи, цілеспрямованість, активну
громадську позицію. Окрім цього, ми знаємо
Георгія Кузьмича як енергійного, комунікабель�

ного профспілкового керівника, справжнього ентузіаста.
Він нагороджений Почесними грамотами обкому Профспілки, Подякою ФПУ,

проте головний доказ сумлінної роботи  – це довіра освітян Саратського району,
які четвертий раз поспіль одноголосно обирають його своїм профспілковим ліде�
ром.

Шановний Георгію Кузьмичу! Вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо міцного здо�
ров’я і життєвих сил, бадьорості духу, радісних подій та нових звершень на ко�
ристь освітян!

Ç ïîâàãîþ,
 ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

24 квітня особис�
тий ювілей святкує

МОГОРЯН Георгій
Кузьмич, голова

Саратської районної
організації Профспілки.

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ

Роз’яснює правовий інспектор обкому Профспілки
 Тамара САЄНКО

 Зазначена  норма закріплена в
Кодексі  законів про працю  України та
в  Законі України «Про відпустки». Зок�
рема, чинне трудове законодавство
для ефективного суміщення  роботи  та
навчання  передбачає для працівників
спеціальні  соціально�трудові гарантії.
Стаття 202 КЗпП України   прямо зо�
бов’язує  роботодавця  створювати
необхідні умови  для  поєднання  ро�
боти з навчанням.

  Оплачувані навчальні відпу�
стки  мають надаватися тільки
тим працівникам,  які навчають�
ся  без відриву від виробництва,
тобто на вечірній та  заочній
формі  навчання.  Профіль навчан�
ня  у закладі освіти може  не збігатися
з профілем  діяльності  підприємства,
організації, закладу або   з трудовими
обов’язками працівника. Іншими сло�
вами, навчальну відпустку  надають не�
залежно  від того, чи пов’язане  навчан�
ня  з основною діяльністю  підприємства
та  працівника.

   Утім, аби отримати  право  на таку
додаткову оплачувану відпустку, має
виконуватись ряд умов.

    Заклад освіти, де навчається пра�
цівник, повинен мати  ліцензію, а якщо
він відноситься  до числа вищих на�
вчальних закладів  � ще й пройти відпо�
відну  акредитацію.

      Відпустку  надають лише  тим
працівникам, які успішно  навчаються.
За роз’ясненням  Міністерства  праці,
успішним  вважають  навчання сту�
дентів, які  «не мають  академзаборго�
ваності за минулий  курс і до початку
наступної сесії виконали  з  позитивною
оцінкою не менше як 75% контрольних
робіт,  а інші  25% контрольних робіт
та курсових надали для рецензії» (лист
Мінпраці від 06.09.05 р. № 09�402).

      Відпустку  у зв’язку з на�
вчанням  надають  тільки протя�
гом  навчального року.

     Планування навчального проце�
су  відноситься  виключно  до компе�
тенції навчальних закладів (ст.17 За�
кону України «Про освіту» ).  Тому  вони
й розподіляють  установлену  законо�
давством  тривалість додаткових опла�
чуваних відпусток на навчальний  рік.
Підприємство,  у свою чергу, зобов’я�
зане  надавати  працівникові  відпуст�
ку саме у  визначений  навчальним
закладом час (його ж  вказують у
довідці�виклику з ВНЗ).

     Тривалість  навчальних
відпусток  залежить  від низки  чин�
ників освітнього рівня (середня, про�
фесійно�технічна, вища освіта); форми
навчання (вечірня чи заочна), курсу
навчання, мети  відпустки (підготовка
до іспитів, захисту дипломних проектів
тощо).

      Конкретна тривалість  відпусток

   ÍÀÂ×ÀËÜÍ² Â²ÄÏÓÑÒÊÈ
 Згідно Конвенції  Міжнародної організації праці «Про оплачу�

вані навчальні відпустки» від 1974 року № 140, ратифікованої Ук�
раїною 26 вересня 2002 року,  навчальні  оплачувані відпустки
надаються  працівникам  для професійної підготовки  на будь�яко�
му рівні; загальної, соціальної  або цивільної освіти; профспілко�
вого навчання.

у зв’язку з навчанням зазначена в
ст.ст.  211�216 КЗпП України, а та�
кож  в ст.ст.13�15   Закону України
«Про відпустки». Не  використана
протягом навчального року  відпуст�
ка   на наступний рік  не переходить.
Компенсацію за невикористані дні
такої відпустки  не виплачують.

      Щорічна відпустка, за ба�
жанням працівника, може
бути приєднана до навчальної.
У такому разі  щорічну відпустку по�
вної тривалості можуть надавати
навіть у перший рік роботи  до на�
стання  6�місячного терміну безпе�
рервної роботи на підприємстві
(ст.212 КЗпП України).

       Обов’язковою підставою
для надання відпусток студен�
там, які навчаються  у ВНЗ з ве�
чірньою або заочною  формою
навчання, є довідка�виклик із
ВНЗ.

У ній зазначають:
� прізвище, ім’я  та по  батькові сту�

дента;
� підставу для виклику (наприклад,

складання іспиту);
 � період, на який викликають сту�

дента;
 � рівень акредитації ВНЗ;
 � форму навчання;
�  курс.

     Працівник звертається  до кері�
вника  підприємства з заявою при�
близно такого змісту: «Прошу нада�
ти мені оплачувану навчальну відпу�
стку на період з 10.05.2011р. по
29.05.2011 р. для складання іспитів
в  Одеському національному універ�
ситеті ім.І.І.Мечникова. Довідка�вик�
лик додається».

    На підставі заяви та  довідки�вик�
лику  видається наказ про надання
працівникові  навчальної відпустки.

      Оплата додаткової на�
вчальної відпустки  працівнику
здійснюється тільки за основним
місцем роботи. Суміснику навчаль�
ну відпустку не оплачують. За місцем
роботи за сумісництвом  на цей пері�
од  на розсуд  самого працівника
надають  або відпустку без збережен�
ня заробітної плати (ст.25 Закону Ук�
раїни «Про відпустки») або щорічну
оплачувану відпустку.

     Відпускні виплачують за  3
дні до початку відпустки (ст.21
Закону України «Про відпустки»).
Вони розраховуються  так само, як
при наданні  щорічної відпустки (по�
станова Кабінету Міністрів України
від  8 лютого 1995 року № 100 «Про
затвердження Порядку обчислення
середньої заробітної плати»).

ÀÔ²ØÀ
ÁÓÄÈÍÊÓ
Â×ÅÍÈÕ

òðàâåíü

2.05, середа. 17.00. Благодійна культурно�просвітницька акція «Великодні
зустрічі – 2012». «Козета» � з роману Віктора Гюго "Знедолені". Виконавець  �
лауреат літературних премій ім. К.Паустовського та І.Рядченко Олена Куклова;
музика Клари Меламед. В програмі беруть участь: Клара Меламед (фортепіа�
но), Поліна Чайка (скрипка).

8.05, вівторок. 17.00. Секція книги. Теми: «Письменник Леонід Волинсь�
кий», «Нові матеріали про Велику Вітчизняну війну у фондах Одеського літера�
турного музею».

9.05, середа.

15.30. Концерт, присвячений 67�й річниці з Дня Перемоги у Великій Вітчиз�
няній війні. Камерний хор «Ave Musica». Художній керівник, диригент Сергій
Савенко.

Відкриття виставки живопису одеської художниці Ірини Сушельницької «Вес�
няні мотиви».

10.05, четвер. 16.00.  Концерт класичної музики «Музична подорож �  від
класики до популярних мелодій». Виконавці – лауреати міжнародних конкурсів:
фортепіано – Тетяна Черкас, флейта – Роман Черкас.

11.05, п’ятниця. 17.00. Благодійна культурно�просвітницька акція «Вели�
кодні зустрічі – 2012». Із циклу «О, жінки!». «Афіна � улюблена дочка Зевса
(про книгу, якої немає)». Виконавець – мистецтвознавець Лілія Ішуткіна.

13.05, неділя. 15.00.  Клуб «Ліра». «Тільки раз буває в житті зустріч». Вечір
романсу. Виконавець – Лідія Клинова.

21.05, понеділок. 16.00. Пушкінська наукова комісія. Семінар, присвяче�
ний ліриці О.С. Пушкіна.

27.05, неділя. 14.00.  Асоціація ветеранів культурно�просвітницької робо�
ти. «Перемога. 67 років миру». Вшанування ветеранів. Зустріч з автором книги
«Герої і подвиги» Галиною Захаровою.

30.05, середа. 17.00. Наукова історико�краєзнавча секція «Одесика». Теми:
«Одеса – місто�музей, «Одеська школа живопису 1960».
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Журі конкурсу за підсумками у всіх
жанрах присвоїло 45 лауреатських
звань.

У вокально�хоровому жанрі відзна�
чені хорові колективи Тузлівського НВК
(керівник Удовиченко О.Ф.), Татарбу�
нарського НВК (керівник Друмов М.Г.),
які багато років зігрівають своїми вис�
тупами присутніх не тільки на конкур�
сах, а і на святах у селі, в районі.

Яскраво і впевнено, як завжди, вис�
тупив вокальний ансамбль «Незабудка»
дошкільного навчального закладу  «Не�
забудка» (керівник Горобцова О.П.).

Бездоганно на конкурсі виступив
ансамбль «Вербиченька» (керівник Ка�
бак О.М.) Татарбунарської ЗОШ № 1.

Щороку дует «Браво» Лиманської
школи (Калиновський О.О. , Зінченко
В.Ф.)  під  акомпанемент гітари вико�
нують пісні Булата Окуджави.

Під гучні оплески залу були показані
членам журі програмні танці танцю�
вального колективу «Цисарочки» (кер�
івник Генсицька Л.О.) дошкільного на�
вчального закладу «Колосок» м. Татар�
бунари. Вперше аматорський  колектив
від району виступив у 2010 році на об�
ласному огляді художньої самодіяль�
ності і став переможцем у жанрі «хоре�
ографія». З того часу колектив регуляр�
но виступає, а до цьогорічного конкур�
су підготували нові танцювальні поста�
новки і костюми.

Чудові хореографічні номери на
конкурсі представив танцювальний ко�
лектив «Тріумф» (керівник Донда Ж.Д.)
Нерушайської ЗОШ.

Вокальний ансамбль «Журавка» (ке�
рівник Сисоєв В.М.) – метри вокально�
хорового жанру: більше 30 років вони
радують своїх прихильників українськи�

«×ÈÑÒ² ÐÎÑÈ» ÏÎ - ÒÀÒÀÐÁÓÍÀÐÑÜÊÈ
   У березні�квітні проходив профспілковий конкурс художньої са�

модіяльності серед працівників загальноосвітніх, дошкільних, позаш�
кільних навчальних закладів  Татарбунарського району «Чисті роси».

ми піснями. Їх виступ  на конкурсі � чер�
говий майстер�клас зі співу для колег.

Сім років існує в Тузлівському НВК
вокальний ансамбль ветеранів праці
«Джерело» (керівник Шевченко Є.Д.),
який своїми виступами прикрашає кон�
курсні програми різного рівня. Готую�
чись до районного конкурсу, голова
профкому Удовиченко О.Ф. альтерна�
тивно створила новий вокальний ан�
самбль працівників «Віночок» (керівник
Крижановська Н.І.). Отже, від навчаль�
ного закладу виступили два вокальні
ансамблі. Це добрий приклад для інших
освітянських колективів на майбутнє.

Без музичного супроводу на одному
подиху виконали свої пісні учасники во�
кального ансамблю «Лілея» ( керівник
Чеботару Л.Д.)  Глибоківської  ЗОШ, ан�
самбль «Надія» працівників Спаської
ЗОШ  � постійний учасник районних кон�
курсів (керівник Недялкова Н.П.). Своїм
колоритним виступом завжди підкорюють
глядачів вокальний дует  школи (Ніколає�
ва О.М.,  Недялкова Н.П.).

Журі  високими балами оцінило вис�
туп солістів – вокалістів: Кабак О.М.� Та�
тарбунарська ЗОШ, Парфанюк Д.Г.�
Тузлівський НВК, Чернобай В.А. – Біло�
ліська  ЗОШ , Стоянова О.В.� Дмитрівсь�
ка  ЗОШ, Гач О.В.� Струмківська ЗОШ ,
Меліхов М.В. – Струмківська ЗОШ,
Шульга С.О. – Лиманська ЗОШ, Літос�
танська  І.О. – Трапівська ЗОШ.

Інструментальний жанр, нажаль,
представляв лише один учасник кон�
курсу – Богатирчук В.О.� акомпаніатор
Будинку дитячої творчості, який вірту�
озно виконав три п`єси, його виступ був
неперевершений.

Положення фестивалю�конкурсу
надавало можливість спілчанам  взяти

участь в конкурсі декоративно�при�
кладного, образотворчого мистецтва,
фоторобіт. Більше 100 робіт було пред�
ставлено на конкурс учасниками.

Журі відзначило особливо  яскраві
роботи з вищезазначених видів мистец�
тва: Дерменжи В.А., ДНЗ «Незабудка»,
м.Татарбунари; Павлова М.І., Приходь�
ко Т.А. – Будинок дитячої творчості; Та�
расенко Н.В.� Безім`янська ЗОШ; Тара�
сенко С.В. – Нерушайська ЗОШ; Вих�
ристюк М.І., Лисинюк Т.О.� Трапівська
ЗОШ; Чолак О.С., Шумкова Т.А., Ри�
балка А.П.� Тузліський НВК; Миндру
Л.Т. �  Татарбунарський НВК; Кваша
О.О. � Татарбунарський НВК.

Слід відзначити, що районний кон�
курс працівників освіти проходив  в цьо�
му році одночасно з районним дитячим
конкурсом художньої самодіяльності.
Кращі номери профспілкового конкурсу

освітян традиційно включаються до об�
ласного туру Всеукраїнського  фестива�
лю � конкурсу «Чисті роси» дитячої ху�
дожньої самодіяльності, і тим самим вис�
туп працівників навчальних закладів рай�
ону разом з учнями вносить вагомий вне�
сок  у результати участі району в облас�
ному конкурсі художньої самодіяльності,
а найголовніше  � єднає учнів і вчителів в
спільному захопленні мистецтвом.

Рішенням президії районного комі�
тету Профспілки кращі колективи і ок�
ремі виконавці, які отримали звання
лауреата конкурсу, будуть нагороджені
грамотами і подарунками на серпневій
педагогічній конференції.

Ò.Ì.ÃÓÖÓËÞÊ,

ãîëîâà Òàòàðáóíàðñüêî¿ ðàéîííî¿

îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â

îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

На сцені � колектив «Цисарочки» ДНЗ «Колосок» м.Татарбунари

Шановні освітяни!
Наприкінці вересня цього

року в м.Одесі відбудеться
обласний фестиваль�конкурс
самодіяльної художньої твор�

чості  серед працівників на�
вчальних закладів.

Як і в попередні роки, на сцені  ос�
вітяни демонструватимуть свої артис�
тичні таланти у вокальному, хореог�
рафічному, інструментальному, теат�
ральному жанрах, а також зможуть
привезти зроблені власними руками
вироби у жанрах образотворчого та
декоративно�прикладного мистецтва.

З кожним роком росте рівень май�
стерності учасників, вони не переста�
ють дивувати журі та глядачів своєю
творчою фантазією та артистичною
харизмою.

В цьому році настав час саме
для вас! Запрошуємо вас приєдна�
тися до участі у фестивалі, отримати
незабутні враження від цього захо�
ду, а можливо, й стати переможцем
та отримати грошову винагороду.

Тим часом в районах та містах
області вже відбулись  фестивалі�кон�
курси художньої самодіяльної твор�
чості, визначені переможці, які пред�
ставлятимуть свій регіон на обласно�
му фестивалі.

Справжнім святом для освітян
Балтського району став районний
фестиваль�конкурс самодіяльної
художньої творчості. Фестиваль
стартував у лютому в  закладах
освіти, а в березні пройшов рай�
онний тур.

Ôåñòèâàëü õóäîæíüî¿
ñàìîä³ÿëüíîñò³

×ÅÊÀª ÍÀ ÍÎÂ²

ÒÀËÀÍÒÈ!

Ñâÿòî îñâ³òÿíñüêèõ òàëàíò³â

Виступає ансамбль «Ухожаночка»

Багато прекрасного, яскравого почу�
ли та побачили глядачі та члени журі,
яке очолив директор методичного цен�
тру  художньо�естетичного виховання
ПНПУ ім.К.Д.Ушинського Бігунович В.А.
Виступи колективів дарували естетичну
насолоду, поліпшували настрій.

Приємно відзначити, що в цьому році
розширився жанровий репертуар фес�
тивалю: були хоровий, ансамблевий,
сольний співи, декламування віршів,
драматизація, виступи танцювальних
колективів.

Яскравим  виступом порадував ан�
самбль «Червоні маки» КЗ «Балтська
спеціальна загальноосвітня школа�інтер�
нат № 1» (керівник Куца О.С.),  профес�
іоналізм якого  зростає з кожним роком, вокального ансамб�
лю « Коритняночка» (керівник Носик В.І.), ансамблю « Мрія»
НВК «БілинськаЗОШ І�ІІІ ст. �ДНЗ» (керівник Воронов А.І.),
вразив своїм виступом ансамбль «Розмай» НВК «Балтська
ЗОШ І�ІІІ ст.№2� гімназія» (керівник Шолудько О.М.).  Чис�
тотою інтонування, високим професіоналізмом підкорив серця
глядачів один із провідних хорових колективів району � хор
вчителів НВК «Балтська ЗОШ І�ІІІ ст.№ І� ліцей» під керівниц�
твом талановитого хормейстера Шматлай І.С. Неповторним
став виступ хореографічного ансамблю вчителів цієї ж шко�
ли «Колорит» (керівник Гур’янова М.А.). Зворушливо й емо�
ційно насичено прозвучали виступи вокального ансамблю
«Ухожаночка» (музичний керівник Мельник Г.) Перлиною в
розмаїті жанрів був виступ ВІА « Контраст»  НВК «Балтська
ЗОШ І�ІІІ ст.№3� колегіум».

 Поряд з маститими колективами цього року взяли участь
і молоді, новостворені. Нікого не лишили байдужими твори
у виконанні хору НВК «Балтська ЗОШ І�Ш ст.№3� колегі�

ум». Незважаючи на те, що Немирівська ЗОШ І�ІІІ ст. тільки �
но  відкрилася, чудово виступив вчительський ансамбль «Ка�
линовий цвіт» (керівник Пустовий А.В.).  Полонив серця слу�
хачів красою голосу та проникливим співом під гітару Віталій
Балтян, солістка Зінченко Л.О.

  Неперевершеним, на рівні іменитих акторів,  був виступ
вчительського колективу Березівської ЗОШ І�ІІІ ст. з театраль�
ною постановкою уривку  з п’єси О.Коломійця «Фараони».

Фестиваль став справжнім святом і залишив незабутнє вра�
ження. Свято мистецтва та таланту здружило всіх, вселило оп�
тимізм, впевненість у тому, що втительська праця не є чимось бу�
денним. Незважаючи на завантаженність наші вчителі знаходять
час для розкриття своїх творчих та  художніх талантів.  На пере�
можців фестивалю чекають грамоти і призи від районної  органі�
зації Профспілки.

Ë.Ê.ÁÅÐÅÇÎÂÑÜÊÀ,
ãîëîâà Áàëòñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè
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ВЕТЕРАНИ ВЕЛИКОЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ �

ЗАВЖДИ В СТРОЮ
Понад 40 років в Одеському національному еконо�

мічному університеті працює доцентом кафедри мар�
кетингу ветеран Великої Вітчизняної війни, кандидат
економічних наук Гедеон Ілліч ЦОЙМАН.

Перед нами фото курсанта 20�ї військової
авіаційної школи пілотів Гедеона Ілліча Цойма�
на, датоване липнем  1941 р.

Про що думав у ті хвилини цей гарний
юнак? Мабуть, думав так, як і мільйони його ро�
весників того часу: скоріше попасти на фронт,
захистити рідну землю і перемогти фашистів.

Але по�справжньому він почав воювати
тільки після закінчення Кіровобадської військо�
вої авіаційної школи пілотів бомбардувальної
авіації у травні 1943 р. З цього часу для Г.І.Цой�
мана почалися важкі фронтові будні.

З квітня 1943 р. по березень 1945 р. він
� учасник сотні бойових польотів із бомбарду�
вання фашистських позицій. За цей час екіпа�
жем літака було збито десятки фашистських
літаків, знищено велику кількість танків, дотів та
військових споруд. За це старший сержант Ге�
деон Цойман був нагороджений орденом
«Вітчизняної війни І ступеня», а згодом ще 7 бой�
овими медалями.

У квітні 1945 р. їхній літак при виконанні

Минають роки, але
не меркне слава
відважних героїв Вели�
кої Вітчизняної війни. В
Одеській державній
академії технічного ре�
гулювання та якості се�
ред ветеранів війни хо�
четься окремо виділити
Ігоря Леонідовича ЧОП�
ПА, який 27 квітня
відзначає свій 91�й день
народження.

Народився Ігор Леонідо�
вич в с.Рубцовка Алтайсько�
го краю, і з першого ж курсу
навчання вступив до служби
в армії. Велика Вітчизняна
війна стала важким випро�
бовуванням на мужність у житті І.Л. Чоппа, яке він гідно витримав.
Незважаючи на тяжкі поранення, продовжував воювати, потім по�
пав в німецький полон до концтабору Біла Подляска в Польщі. В’язні
концтабору підготували втечу, проте лише одиницям з них вдало�
ся вирватися з ворожого полону, серед них був і Ігор Чопп.

Після звільнення Одеси від фашитських загарбників Ігор Леоні�
дович продовжував військову службу, а з 1955 року влаштувався в
Одеський вимірювальний технікум викладачем теплотехніки і дета�
лей машин. Протягом багатьох років він очолював предметну комі�
сію загальнотехнічних дисциплін, був класним керівником, успішно
виконуючи цю роботу. Крім того, став одним із засновників Одесь�
кого туристичного клубу, адже сам є майстром спорту по туризму.
Результати його роботи – створення багатьох туристичних марш�
рутів, у тому числі по поясу Слави –  місцях боїв оборони та звільнення
Одеси від німецько�фашистських загарбників.

Маючи за свої військові подвиги медалі «За відвагу», «За бой�
ові заслуги», ордени «За мужність», «Вітчизняна війна» та багато
інших нагород, Ігор Леонідович успішно реалізував себе ще й як
письменник: надрукував 19 книг, близько 700 статей, нарисів і опо�
відань на військову, краєзнавчу, спортивну, історичну і виховну
тематику, є членом Спілки журналістів України.

Учні Ігоря Леонідовича відкликаються про нього як про досвідче�
ну, інтелігентну, духовно багату людину, що вміє находити спільну
мову з молодшим поколінням. Колеги пишаються тим, що мали на�
году працювати разом з такою особистістю, як він.

Напередодні свята 9 Травня ми віддаємо шану Ігорю Леонідо�
вичу Чоппу за виборену перемогу і мирне небо. Здоров’я і добро�
буту вам, дорогий ветеране!

Áåðäè ÁÅÐÄÈªÂ,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà

ç ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ êîëåäæó ÎÄÀÒÐß

ЛЕГЕНДА НАШОГО ВУЗУЛЕГЕНДА НАШОГО ВУЗУЛЕГЕНДА НАШОГО ВУЗУЛЕГЕНДА НАШОГО ВУЗУЛЕГЕНДА НАШОГО ВУЗУ

Øàíà ³ âäÿ÷í³ñòü âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè!

бойового зав�
дання був зби�
тий, Г.І.Цой�
ман отримав
важке поранення, і   наприкінці 1945 р. був
демобілізований з лав Радянської армії як
інвалід І групи.

Після демобілізації він із відзнакою закінчив
у 1951 р. Одеський інститут інженерів морсь�
кого флоту, а з 1963 р.  працював доцентом
Одеського національного економічного універ�
ситету. Опублікував понад 45 наукових робіт,
які широко використовуються у навчально�ви�
ховному процесі, як учасник Великої Вітчизня�
ної війни постійно проводить патріотичну робо�
ту серед студентської молоді та в школах м.
Одеси. Поряд з виховною роботою Гедеон Ілліч
пише вірші, три збірки вже вийшли друком.  Сту�
денти із зацікавленням слухають його поетичні
твори на патріотичну тему.

Ïðîôêîì ïðàö³âíèê³â ÎÍÅÓ

Ветеран Великої Вітчизняної війни, майор ДУДНИК
Микола Федорович часто ділиться з друзями, близьки�
ми йому людьми спогадами про війну.

ДЯКУЄМО,
МИКОЛО ФЕДОРОВИЧУ!

Минуло 67 років, але й сьогодні його спогади свіжі, надзви�
чайно хвилюючі і викликають глибоку повагу до цієї прекрас�
ної людини. Довгі роки Микола Федорович займався в обкомі
Профспілки спортивною роботою, й саме завдяки йому наш
обком  майже завжди посідав призові місця в усіх спортивних
змаганнях. Багато вчителів досі згадують його з вдячністю і по�
вагою.

Шановний Миколо Федоровичу! Ми Вас дуже поважаємо
та любимо, і вітаємо  з найпрекраснішим і найсвітлішим святом
у Вашому житті – Днем Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Бажаємо міцного здоров’я і
зичимо, щоб довгі роки Ви залишалися з нами.

Ïðàö³âíèêè îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

 ÊËÓÁ «ÍÀÄ²ß»
Клуб  «Надія»  утворений в 1998 році з ініціативи адміністрації та

профкому Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Клуб є місцем спілкування не лише
працюючих ветеранів, але й тих, які пе�
ребувають на заслуженому відпочинку.
Не залишаються без запрошення і ве�
терани Великої Вітчизняної війни. Для
членів клубу «Надія» � а це 147 осіб �
організовуються культурно�розва�
жальні програми та святкові обіди, про�
водяться конкурси, вручаються сувені�

ри та подарунки. У 2012 році із бюд�
жету профкому на святкове новорічне
«засідання» клубу «Надія» було виді�
лено 4410 грн. Адміністрація ІДГУ за�
безпечує транспортом  для підвозу ве�
теранів.

Коли всі збираються разом, то ви�
никає особлива атмосфера, незважа�
ючи на холодну зимову пору, стає теп�

ло та затишно.
Сюди прихо�
дять люди, які не
тільки працюва�
ли разом: їх об�
’єднує минуле,
де були радість
і горе, які навчи�
ли цінувати
дружбу і при�
ходити на до�
помогу один
одному за пер�
шим покликом.
Ці зустрічі зав�
жди несуть
радість творчо�
го спілкування,
спадкоємності
поколінь.

Профком та адміністрація завжди па�
м’ятають, шанують ветеранів Великої
Вітчизняної війни: щорічно, з нагоди 9
Травня організовують святковий кон�
церт, виділяють кошти на матеріальну
допомогу, накривають святковий стіл,
вручають продовольчі товари. Адмініст�
рація забезпечує транспортом для дос�
тавки продовольчих наборів, привітань,
грошової матеріальної допомоги та квітів
ветеранам, які не можуть самостійно пе�
ресуватися. Ветеранів війни запрошують
на зустрічі зі студентами, де вони ділять�
ся спогадами.

На обліку в профспілковій організації
знаходяться 8 ветеранів війни: Зарудняк
О.А.; Олейник О.П.; Мячин В.С.; Янкін
М.М.; Хникін В.Є.; Карліна О.У.; Єрмо�
лаєва О.Л.; Олейник М.Р.

Хотілося б зазначити, що доцент За�

рудняк Олександр Андрійович до цьо�
го часу сумлінно працює  в університеті
на кафедрі української мови та літера�
тури. В цьому році нашому вчителю,
чарівній, лагідній, турботливій людині
виповнюється 90 років.  Олександр Ан�
дрійович Зарудняк – людина високої
духовності і поведінки, бездоганних
вчинків та  шанобливого ставлення до
людей.

З нагоди травневих свят проф�
спілковий комітет та адміністрація
Ізмаїльського державного гуманітарно�
го університету  вітає всіх ветеранів Ве�
ликої Вітчизняної війни і бажає міцного
здоров’я, довголіття, звершення всіх
мрій та сподівань. Низький вам уклін,
шановні наші ветерани!

Î.Â.ÃÀÐÌÀØ,
ãîëîâà ïðîôêîìó ²ÄÃÓ
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(Продовження. Початок на стор.4)
На фізкультурно�спортивну роботу у

2011 році витрачено 372,0 тис.грн., що
складає тільки 2% профспілкових
внесків. Ананьївська, Березівська, Вели�
комихайлівська, Комінтернівська, Крас�
ноокнянська, Ренійська, Ширяївська
районні, Теплодарська міська органі�
зації Профспілки, профспілкові органі�
зації Національного університету
«Одеська юридична академія», Білго�
род�Дністровського педагогічного учи�
лища, профспілкові організації сту�
дентів Одеського державного екологі�
чного університету, Одеської націо�
нальної академії харчових технологій,
Одеської державної академії будівниц�
тва і архітектури в 2011 році не витра�
чали кошти профспілкового бюджету на
фізкультурно�спортивну роботу і не
запланували їх в бюджеті на 2012 рік.

Проблемними залишаються питання
виконання ст.44  Закону України «Про
професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» щодо відрахувань  проф�
спілковим організаціям коштів   на
здійснення культурно�масової, фізкуль�
турної і оздоровчої роботи. Тільки в 7
районах та 6 вищих навчальних закла�
дах перераховувались кошти на
здійснення культурно�масової, фізкуль�
турної і оздоровчої роботи.

Зокрема, в Одеській національній ака�
демії харчових технологій перерахова�
но 181,0 тис.грн. (0,5%), Одеському
національному економічному універси�
теті 108,0 тис. грн. (0,32%), Південно�
українському національному педагогіч�

пленум
ПОСТАНОВА

м. Одеса

29.03.2012р.     №  Пл –VІ

Про виконання постанови  III Пленуму  ЦК Профспілки  від 30.11.2011 року «Про реалізацію прав та повноважень членів Профспілки,
передбачених Законом України  «Про професійні  спілки, їх права та гарантії діяльності»,  Статутом галузевої Профспілки

щодо  захисту духовних інтересів, розвитку   культурно�масової і фізкультурно�спортивної роботи»

ному університеті ім. К.Д. Ушинського
80,0 тис.грн. (0,27%), Ізмаїльському
районі – 63,0 тис. грн. (0,24%).

 Загальна сума надходжень в 2011
році склала 781,3 тис.грн.

Недостатньо висвітлюється проведення
культурно�масової, фізкультурної і оздо�
ровчої роботи  організаційними ланками
обласної організації Профспілки у засо�
бах масової інформації.

Пленум обкому Профспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:

      1. Інформацію про виконання по�
станови ІІІ Пленуму ЦК Профспілки
«Про реалізацію прав та повноважень
членів Профспілки, передбачених За�
коном України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності», Стату�
том галузевої  Профспілки щодо захи�
сту духовних інтересів, розвитку куль�
турно�масової і фізкультурно�спортив�
ної роботи»  взяти до відома.

  2. Відзначити, що переважна
більшість  профспілкових органів про�
водять  належну   роботу щодо органі�
зації і проведення культурно�масової і
фізкультурно�спортивної роботи.

  3.Профспілковим органам  усіх
рівнів:

  3.1.  Активізувати пропаганду здоро�
вого способу життя,  сприяти членам
Профспілки в підвищенні  духовного, інте�
лектуального рівня шляхом знайомства з

національними, історичними, культурни�
ми цінностями України, формування по�
ваги до  народних традицій та звичаїв.

       3.2. Брати активну участь в  органі�
зації та проведенні  фестивалів�конкурсів
художньої самодіяльності, різноманітних
спортивних змагань.  Вишукати  можли�
вості для морального та матеріального
заохочення учасників та переможців.

       Передбачати у кошторисах проф�
спілкових бюджетів  видатки на культур�
но�масову, фізкультурну і спортивну ро�
боту,  залучати кошти  спонсорів.

       3.3. Максимально використовува�
ти   матеріально � технічну  базу  культур�
но � просвітницьких, оздоровчих  закладів
для проведення культурно�масових   та
фізкультурно�спортивних заходів.

      3.4.Домагатися реалізації  ст. 44
Закону України «Про  професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності»
щодо відрахування роботодавцями
профспілковим організаціям коштів на
культурно�масову, фізкультурно�оздо�
ровчу роботу в розмірі не менше 0,3%
від фонду оплати праці.

    Направити відповідні листи в орга�
ни державної влади та ректорам вищих
навчальних закладів.

         3.5.В повній мірі використовувати
засоби масової інформації з метою вис�
вітлення діяльності  територіальних, пер�
винних профспілкових організацій з пи�
тань захисту духовних інтересів, розвит�
ку  культурно�масової, фізкультурно�
спортивної роботи.

       4.   Президії обкому Проф�

спілки:

    4.1.   Внести  зміни  до Положення
про проведення обласної спартакіа�
ди серед працівників загально�
освітніх, дошкільних та  позашкільних
навчальних закладів області щодо
включення в програму змагань  з но�
вих видів спорту.

     4.2. Організувати та провести зак�
лючний   гала�концерт  обласного фе�
стивалю�конкурсу    художньої само�
діяльності серед  працівників загально�
освітніх,  дошкільних та позашкільних
навчальних закладів, присвячений
Дню працівників  освіти.

     4.3. Запропонувати ЦК Проф�
спілки працівників освіти і науки Ук�
раїни започаткувати проведення Все�
українського огляду самодіяльної ху�
дожньої творчості  серед працівників
загальноосвітніх, дошкільних та  по�
зашкільних навчальних закладів.

      4.5.   Поновити практику прове�
дення спільно з  Одеським  обласним
управлінням з фізичного виховання та
спорту  Комітету з фізичного вихован�
ня та спорту Міністерства освіти і на�
уки,  молоді та спорту України  облас�
ної спартакіади серед  працівників ви�
щих навчальних закладів.

      4.4.  Дану постанову опубліку�
вати в газеті «Освітянський проф�
спілковий вісник», на офіційному сайті
обкому Профспілки.

Ãîëîâà îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
Í.Î. ÄÓÁÎÂÈÊ

Çåëåíå ñâ³òëî
áåçïå÷í³é ïðàö³!

Не виникає сумніву, що подальше існуван�
ня і розвиток людства  залежить від збережен�
ня природного середовища.

Всі ми спостерігаємо кліматичні зміни, на�
слідком яких є зміна правил гри в економіці
розвинутих країн світу. Україна, прагнучи ста�
ти повноправним членом європейського співто�
вариства, повинна теж переосмислити підхо�
ди до економіки в державі.

В Україні екологічна проблема є особли�
во загрозливою. Застарілі технології, недба�
ле ставлення до  відходів своєї діяльності та їх
утилізації не дозволять Україні в майбутньо�
му забезпечити економічний розвиток.

З нагоди цієї дати організаційний комітет з підготовки та проведення
у 2012 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках
Всесвітнього дня охорони праці звернувся до центральних і місцевих
органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців,  профспілок, засобів
масової інформації, керівників і працівників  підприємств, установ, орган�
ізацій України із закликом об’єднати свої зусилля в боротьбі за чистоту
природного середовища, забезпечення використання у виробництві еко�
логічно чистих, «зелених» технологій.

Значення охорони праці в «зеленій» економіці сприяє ефективності
забезпечення безпеки та культури праці, зниження рівня виробничого
травматизму, що гармонічно поєднує економічні потреби суспільства зі
збереженням довкілля.

Ці заходи спрямовані на привернення уваги громадськості до стану і
культури охорони праці, що сприяє зниженню травматизму та захво�
рювання на виробництві.

З 21.04.2012 по 28.04.2012 р. в усіх навчальних закладах рай�
онів і міст Одеської області проходитиме Тиждень охорони праці, під
час якого будуть проводитися перевірки стану охорони праці, відкриті
уроки, присвячені Всесвітньому дню охорони праці, засідання «круглих
столів», тощо.

Закликаємо профспілкові організації приєднатися до участі в цих
заходах та висвітлювати свою участь у них у засобах масової інфор�
мації.

28 квітня у світі відзначається День охорони праці.
У 2012 році його  девіз � «Сприяння охороні праці у

«зеленій» економіці».

В лютому � травні 2012 року, з на�
годи  Дня охорони праці в Україні у
рамках Всесвітнього дня охорони
праці Державною службою гірничого
нагляду та промислової безпеки Ук�
раїни разом з іншими центральними
органами виконавчої влади за участю
профспілок, Фонду соціального стра�
хування від нещасних випадків на ви�
робництві та професійних захворю�
вань України проводиться конкурс ди�
тячого малюнка «Охорона праці очи�
ма дітей».

Мета конкурсу � не пошук талановитих ху�
дожників, а пропаганда охорони праці серед
дітей, викладачів і батьків.

Серед наших організаційних ланок актив�
ну участь у конкурсі взяв профком працівників
Одеського національного університету ім. І.І.
Мечникова. Деякі з малюнків дітей ми публікує�
мо в нашій газеті.

Немає сумнівів, що нинішній конкурс ди�
тячої творчості
стане одним із
найбільш ефек�
тивних заходів
щодо проф�
ілактики трав�
м а т и з м у ,
найбільш масо�
вим і дієвим
способом про�
паганди без�
печної поведін�
ки не тільки се�
ред дітей, але й
серед дорос�
лих, і звичайно,
буде радісним,
веселим і при�
ємним.

Д І Т И  �  П Р О  О Х О Р О Н У  П Р А Ц ІД І Т И  �  П Р О  О Х О Р О Н У  П Р А Ц ІД І Т И  �  П Р О  О Х О Р О Н У  П Р А Ц ІД І Т И  �  П Р О  О Х О Р О Н У  П Р А Ц ІД І Т И  �  П Р О  О Х О Р О Н У  П Р А Ц І
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Заслухавши і обговоривши  інформацію
про виконання постанови III Пленуму ЦК
Профспілки «Про реалізацію прав та по�
вноважень членів Профспілки, передбаче�
них Законом України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності», Ста�
тутом галузевої Профспілки щодо захис�
ту духовних  інтересів, розвитку культур�
но�масової і фізкультурно�спортивної ро�
боти»,  пленум обкому Профспілки відзна�
чає, що культурно�масова та фізкультур�
но�спортивна робота є важливою складо�
вою діяльності територіальних та  первин�
них профспілкових організацій Одеської
обласної організації Профспілки,  має си�
стемний характер з певними традиціями.

Аналіз  інформаційних матеріалів, нада�
них територіальними та первинними
профспілковими організаціями, свідчить,
що  організаційні ланки обласної органі�
зації Профспілки здійснюють  цілеспрямо�
вану діяльність щодо розвитку культурно�
масової роботи, поширення самодіяльно�
го мистецтва і народної творчості серед
працівників освіти та студентів вищих на�
вчальних закладів.

 Позитивна оцінка культурно�масової,
фізкультурно�спортивної роботи Одесь�
кої  обласної організації Профспілки
була дана на ІІІ Пленумі ЦК Профспілки.

В області діє 11 культурно�просвітницьких
закладів, серед них: Одеський будинок вче�
них, який є власністю обласної організації
Профспілки, Ізмаїльський будинок учителя,
Палац культури студентів Одеського націо�
нального політехнічного університету, цен�
три культури і відпочинку Одеського націо�
нального університету ім. І.І.Мечникова,
Національного університету «Одеська
юридична академія», студентські клуби ви�
щих навчальних закладів.

Одеський будинок вчених про�
водить системну роботу з організації
тематичних заходів, фестивалів, пре�
зентацій книжок і фотовиставок, орган�
ізовує  концерти кращих вокалістів та
музикантів Одеси, інструментальної і
класичної музики. У Будинку вчених
працює 22 наукових товариства і твор�
чих об’єднання.

Щороку відбуваються благодійні куль�
турно�просвітницькі заходи: «Різдвяні
вечори», «Великодні зустрічі», «Золота
осінь світу», в яких беруть участь визнані
артисти театрів м. Одеси, провідні лек�
тори�музикознавці, лауреати літератур�
них премій, міжнародних музичних і во�

кальних конкурсів.
     Традиційно  відзначаються важливі

події  громадського життя Одещини.
Проводяться урочисті профспілкові захо�
ди для освітян, науковців, студентів, ве�
теранів педагогічної праці, з нагоди про�
фесійних свят: Дня науки, Дня праців�
ників освіти, Дня студентів.

Створений музей Будинку вчених, ек�
спозиції якого представлені фото� і ар�
хівними документами.

На базі  15 вищих навчальних зак�
ладів Одеської області працює понад
150 творчих колективів,  більше 180
різноманітних секцій, гуртків художньої
самодіяльності.

Обком Профспілки  спільно з управлі�
нням освіти і науки Одеської  облдер�
жадміністрації та Радою ректорів  ВНЗ
Одеського регіону щороку проводить
обласний фестиваль�конкурс художньої
самодіяльності серед  студентів вищих
навчальних закладів ІІІ�IV рівнів акреди�
тації.   Раз на два роки проводить облас�
ний  фестиваль�конкурс художньої само�
діяльності  серед працівників загально�
освітніх, дошкільних, позашкільних на�
вчальних закладів. Слід відзначити, що
в останньому фестивалі не взяли участь
Великомихайлівський, Миколаївський,
Любашівський,  Ренійський, Тарутинсь�
кий, Фрунзівський, Ширяївський райони,
Малиновський, Приморський, Суво�
ровський райони м.Одеси.

На забезпечення духовних і культурних
потреб студентської молоді спрямована
діяльність культурно�освітнього закладу
«Палац культури студентів Одеського
національного політехнічного університе�
ту», який здійснює свою діяльність як
структурний підрозділ профспілкового
комітету студентів. В минулому  році учас�
ники художньої самодіяльності цього зак�
ладу вчетверте удостоєні найвищої наго�
роди обласного фестивалю�конкурсу ху�
дожньої самодіяльності серед студентів
вищих навчальних закладів III�IV рівнів
акредитації – диплома лауреата «Гран�
прі». Їх виступи відомі  далеко за межами
Одеської області та України.

Популярними в Національному універ�
ситеті «Одеська юридична академія» ста�
ли гра «Що? Де? Коли?» на кубок прези�
дента академії С.В. Ківалова, гра «Квест».

З 2009 року обком  Профспілки прово�
дить  міжвузівський конкурс краси «Леді
досконалість», в якому беруть участь

представниці від усіх вищих навчальних
закладів міста.  Конкурс надає можливість
студенткам відкрити свої здібності та та�
ланти, набути відповідного досвіду.

Другий рік поспіль 1�2 травня на
базі  студентського спортивно�оздоров�
чого табору «Чайка» Одеського націо�
нального політехнічного університету
проводиться міжвузівський мультифес�
тиваль «Студентська маївка». Фести�
валь проводиться за ініціативою проф�
спілкових комітетів студентів вищих на�
вчальних закладів. За два роки в ньо�
му взяли участь 842 студенти із 8 ви�
щих навчальних закладів.

Районні комітети Профспілки і відділи
освіти Балтського, Татарбунарського,
Комінтернівського, Біляївського,
Кілійського, Ренійського та Роздільнянсь�
кого районів проводять творчо�мистецькі
огляди�конкурси художньої самодіяль�
ності колективів навчальних закладів.

У центрі культури та дозвілля сту�
дентів та співробітників Одеського націо�
нального університету ім. І.І.Мечникова
вже 10 років проводиться фестиваль твор�
чості «Наші діти». Профком Одеського
національного економічного університе�
ту проводить конкурс «Дитячий малю�
нок». Татарбунарським районним комі�
тетом Профспілки запроваджений фести�
валь   «Освітянські діти мають талант», в
якому взяли участь близько 200 дітей,
переможці у 8 номінаціях нагороджені
подарунками.

З метою створення умов для реалізації
творчого потенціалу спілчан у сфері
культури профспілкові організації всіх
рівнів забезпечують фінансування куль�
турно�масової роботи, що слугує ваго�
мим мотиваційним чинником проф�
спілкового членства.

Загальна сума витрат у 2011 році  на
культурно�масову роботу склала 5 179
тис.грн. (30% профспілкових внесків).

 Значне місце у роботі профспілкових
організацій посідає діяльність, спрямова�
на на популяризацію серед спілчан здо�
рового способу життя, залучення членів
Профспілки та членів їхніх родин до за�
нять фізичною культурою, спортом,
зміцнення їх здоров’я.

Спільно з  Одеським обласним управл�
інням з фізичного виховання та спорту
Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки,  молоді та
спорту України, управлінням освіти і на�

уки  Одеської обласної державної  адмі�
ністрації та Радою  ректорів   вищих   на�
вчальних закладів   щорічно проводяться
обласні студентські ігри серед  вищих на�
вчальних закладів III�IV рівнів акредитації.

Раз на 2 роки проводиться  обласна
спартакіада  серед працівників загально�
освітніх, дошкільних та  позашкільних
навчальних закладів області. Незважаю�
чи на неодноразові рекомендації з боку
обкому Профспілки, не взяли  участь у V
обласній спартакіаді Ананьївський, Вели�
комихайлівський, Любашівський, Ренійсь�
кий, Савранський, Тарутинський, Фрун�
зівський, Ширяївський,  Київський та Ма�
линовський райони, м.Теплодар.

 Профспілкові організації приділяють
увагу організації  дозвілля спілчан.

Масово та масштабно відбуваються
спортивні заходи в Одеській національній
академії харчових технологій. Це турис�
тичні походи вздовж берега моря під де�
візом : «Кинь цигарку – іди в похід», при�
свячені Дню працівників освіти і Дню
Європи в Україні, у яких беруть участь
більше 1000 студентів, адміністрація зак�
ладу, декани, викладачі. Учасники  тури�
стичного   клубу «Найактивніші люди
Одеси» (всього 192 особи) пройшли
пішки більше 1500 кілометрів туристич�
ними маршрутами Криму та  Карпат.

За ініціативи та при підтримці профко�
му Одеського державного екологічного
університету працівники зійшли на  вер�
шину  гори Говерли  та  здійснили тур�
похід  по  «Поясу слави» у   Криму.

Працівники галузі традиційно захоп�
люються туризмом. Значну роботу з цьо�
го напряму проводить Іллічівський
міський та Любашівський районний ко�
мітети Профспілки.

В окремих районах та вищих навчаль�
них закладах  набувають популярності
туристичні змагання серед працівників
освіти. Наймасовішими є щорічні тури�
стичні зльоти в Болградському районі.

Але в  Чемпіонаті  зі  спортивного ту�
ризму серед команд  навчальних зак�
ладів області, який  проводився за фінан�
совою участю обкому Профспілки на базі
Одеського  обласного гуманітарного цен�
тру позашкільної освіти, взяли  участь
представники лише 6  регіонів: Суво�
ровського району м. Одеси, Біляївського,
Болградського, Кодимського, Котовсько�
го, Саратського районів області.

(Продовження на стор.5)
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В грудневому номері  нашої газети за 2011 рік був опублікований

матеріал про ІІІ пленум ЦК Профспілки, на порядок денний якого було
винесено питання розвитку культурно�масової та спортивної роботи,
захисту духовних інтересів спілчан. Розглянувши та обговоривши дану
постанову, обком Профспілки вирішив детально проаналізувати її ви�
конання в обласній організації.

29 березня поточного року відбувся VI пленум обкому Профспілки.
На порядок денний було винесене питання «Про виконання постанови
III Пленуму  ЦК Профспілки  від 30.11.2011 року «Про реалізацію прав
та повноважень членів Профспілки, передбачених Законом України
«Про професійні  спілки, їх права та гарантії діяльності»,  Статутом га�
лузевої Профспілки щодо  захисту духовних інтересів, розвитку  куль�
турно�масової і фізкультурно� спортивної роботи».

Голова обкому Профспілки Ніна Ду�
бовик у своїй доповіді окреслила основні
моменти роботи організаційних ланок
обласної організації Профспілки, спрямо�
вані на виконання завдань, поставлених
ЦК Профспілки. Зокрема, висвітлювалась
робота Одеського будинку вчених,
Ізмаїльського будинку вчителя, клубів та
секцій, що функціонують в них. Особли�
вий акцент був поставлений на фестива�
лях художньої самодіяльності  працівників

та студентів, кращих колективах, які гідно
представляють не тільки свій освітній заклад
або регіон, а й навіть Україну на фестива�
лях і змаганнях різноманітного масштабу.

В доповіді  значна увага приділялась
темі проведення спортивної, фізкультурної
роботи: в першу чергу, це обласна спар�
такіада працівників освіти, обласні сту�
дентські ігри серед  вищих навчальних зак�
ладів III�IV рівнів акредитації, а також зма�
гання зі спортивного туризму, які відбу�

ваються як на обласному, так і на рай�
онному рівнях. Чимало цікавих заходів,
організованих з метою пропаганди здо�
рового способу життя та згуртування ро�
бочих колективів, влаштовуються в рай�
онах, містах та вищих навчальних зак�
ладах області.

Профспілкові лідери у своїх виступах
ділилися  досвідом роботи, розповідали про
культурно�масові, спортивні заходи, які
організовуються за безпосередньої участі
та фінансової підтримки очолюваних ними
організацій, та надавали свої пропозиції

щодо покращення роботи в цьому напрямі
обласної організації Профспілки. Особли�
ва увага зверталась на забезпечення необ�
хідних умов для організації дозвілля праці�
вників та студентів, фінансової підтримки
учасників художньої самодіяльності та
спортивних змагань. Гостро ставилось пи�
тання щодо виконання ст.44 Закону Украї�
ни «Про професійні спілки, їх права та га�
рантії діяльності».

На пленумі обкому Профспілки була
прийнята відповідна постанова, яку ми на�
водимо нижче.

пленум
ПОСТАНОВА

м. Одеса

29.03.2012р.     №  Пл –VІ

Про виконання постанови  III Пленуму  ЦК Профспілки  від 30.11.2011 року «Про реалізацію прав та повноважень членів Профспілки,
передбачених Законом України  «Про професійні  спілки, їх права та гарантії діяльності»,  Статутом галузевої Профспілки щодо  захисту
духовних інтересів, розвитку   культурно�масової і фізкультурно�спортивної роботи»
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Організаторами конференції стали: Проф�
спілка працівників освіти і науки України, Асо�
ціація правозахисних організаторів студентів
України, Одеський обласний комітет Проф�
спілки, Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова,  первинна профспілкова
організація студентів ОНУ імені І.І. Мечникова,
первинна профспілкова організація працівників
університету. Лідери організацій, енергійні та
завзяті, зібрались для вирішення однієї з
найбільш актуальних проблем, а саме: функц�
іонування студентських організацій у вищих на�
вчальних закладах: стан, проблеми, стратегії
розвитку та міжнародна співпраця, що, власне,
й було темою конференції.

Учасниками були представники профкомів
студентів та студентського самоврядування. Всьо�
го на конференції, яка тривала з 30 березня по
1 квітня, було представлено 24 вищі навчальні
заклади, з них: 9 вищих навчальних закладів з
різних регіонів України, 11 одеських ВНЗ, 3 ВНЗ
зі Сполучених Штатів Америки  та один із Кана�

ди. Адже однією із цілей конференції був обмін
досвідом не лише між українськими вищими на�
вчальними закладами, а й  закордонними.

На відкритті конференції, яке проходило в
конференц�залі головного корпусу університе�
ту, лідерів студентських організацій вітала пре�
зидія у складі: ректора ОНУ імені І.І. Мечнико�
ва, доктора політичних наук, професора Кова�
ля І.М.; голови Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
Дубовик Н.О.; віце�президента АПОС України,
головного спеціаліста управління з гуманітар�
них питань та роботи з молоддю Федерації
профспілок України Майданюка В.П.; заступ�
ника голови обкому Профспілки, голови пер�
винної профспілкової організації студентів
ОНПУ Щедрова І.М.; голови профкому сту�
дентів ОНУ імені І.І. Мечникова – Пєнова В.В.;
голови профкому працівників ОНУ імені І.І.
Мечникова – Вавілової О.І.; голови ради сту�

До Одеського національного університету імені І.І.Мечникова в кінці березня на І нау�
ково�практичну конференцію вперше з’їхались лідери студентських організацій вищих
навчальних закладів  не лише з терен нашої держави, а й з�за кордону.

дентського самоврядування ОНУ імені І.І. Мечни�
кова – Рябенка М.І.

Після урочистого відкриття відбулось два пленар�
них засідання, де студенти змогли не лише отрима�
ти багато корисної інформації, а й виступити само�
стійно, висвітлити ті проблеми, котрі хвилювали без�
посередньо організацію, яку вони представляли.

На пленарних засіданнях обговорили питан�
ня соціально�економічного захисту студентської
молоді, оздоровлення та відпочинку студентів ул�
ітку 2012 року. Були розглянуті питання щодо
вдосконалення діяльності студентських організацій
ВНЗ (первинних профспілкових організацій сту�
дентів та органів студентського самоврядування);
шляхи ефективних механізмів співпраці первин�
них профспілкових організацій студентів з орга�
нами студентського самоврядування та їх
співпраці з адміністрацією ВНЗ; переваги і недо�
ліки Болонського процесу в Україні.

На учасників конференції після плідної співпраці
чекав розважальний концерт, підготовлений цент�
ром культури ОНУ ім. І.І. Мечникова та студентами.

Другий робочий день приніс багато емоцій та
вражень, оскільки в рамках програми конференції
було проведено два тренінги. Перший – присвя�
чений темі конфліктології, його провели представ�
ники одеської обласної школи медіації. А другий,
на тему лідерства, який провели тренери «Клініки,
дружньої до молоді»,  викликав гучне обговорен�
ня з боку учасників конференції.

Перша науково�практична конференція при�
несла багато користі як з приводу вирішення на�
гальних проблем, що турбують студентські органі�
зації, так і з культурно�масової роботи � необхід�
ного аспекту для розвитку майбутнього покоління.

Êàòåðèíà ÊÐÀÂ×ÓÊ,

çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó

ñòóäåíò³â ÎÍÓ  ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà

P.S. На початку квітня до голови об�
кому Профспілки надійшов лист від пре�
зидента Асоціації правозахисних орган�
ізаторів студентів України, заступника
голови Профспілки Сергія Романюка, у
якому висловлюється вдячність за участь
у проведенні міжнародної науково�
практичної конференції.

«Необхідно відзначити, що конференція
відбулася на високому організаційному рівні
та заслужила багато схвальних відгуків від
учасників та організаторів проекту.

Висловлюємо Вам щиру вдячність за мож#
ливість проведення заходу в якісних і комфорт#
них умовах, чітку злагодженість дій Вашого ко#
лективу та високий рівень організації навчаль#
ного процесу під час проведення міжнародної
науково#практичної конференції: «Функціону#
вання студентських організацій у вищих на#
вчальних закладах: стан, проблеми, стратегії
розвитку та міжнародна співпраця» та сподіває#
мось на подальшу плідну співпрацю», � гово�
риться у листі.

Переможниця І об�
ласного фестивалю мо�
лодих спеціалістів «Пе�
дагогічна надія Одещи�
ни»  Аліна БОНДАРЕНКО
– скромна, але дуже об�
дарована вчителька
сільської школи, працює
2,5 роки.

Як розповіла нам сама
Аліна, вона зовсім не споді�
валась на перемогу, проте
вже після того, коли потрапи�
ла до дев’ятки фіналістів, в
неї з’явилася надія. Учні Алі�
ни Бондаренко вболівали за
свою вчительку і сказали їй
перед від’їздом до Одеси:
«Аліно Ігорівно, ми в вас
віримо! Ви обов’язково пере#
можете!».

Аліна  найкраще змогла розкрити свою майстерність
у конкурсах «Світ моїх захоплень» і «Гімн професії». Тут
вона яскраво продемонструвала всім свій поетичний та�
лант.

«В майбутньому учительської професії найважливішим
має стати слово, і це слово почули члени журі»,  � вважає
молода вчителька. У її планах – рости та розвиватися,
розширювати свої горизонти.

Із задоволенням представляємо нашим читачам вірш
Аліни Бондаренко.

НАСТАНОВА УЧИТЕЛЮ

Бути взірцем – складна наука,
Не кожен може таким стати,
Для когось невимовна мука �
Інших до праці надихати.

Але назвавшись гордо «Вчитель»,
Крокуй тернистим шляхом вперто.
Ти – душ малесеньких цілитель,
Завжди із ними будь відвертим.

Підтримуй їхні поривання,
Відкрий для них красу живого,
Адже життя – також навчання,
Це вічне пізнання нового.

Вкажи їм шлях отой, що треба,
Їм поясни слова, їх суть,
Їм подаруй блакитне небо,
Вкажи єдину вірну путь.

Можливо, ти не ідеальний,
Можливо, іноді пасуєш.
Але ж завжди відповідальний.
Ти віриш. Знаєш. Ти відчуєш.
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Фестиваль завершився на позитивній ноті. Ми надзвичай�
но раді тому, що молодим педагогам Одещини вдалося виг�
ідно проявити себе, навчитися секретам професійної майстер�
ності у досвідчених колег та довести всім, що їх праця – це
більше, ніж просто щоденна робота, це покликання душі й
справа усього життя. Висловлюємо вдячність співорганізато�
рам фестивалю – управлінню освіти і науки Одеської обл�
держадміністрації, Одеському обласному інституту удоско�
налення вчителів, а також усім учасникам цього заходу і ба�
жаємо професійних та життєвих успіхів, наснаги і задово�
лення від праці, кар’єрного росту!

Ñëóæáà çâ’ÿçê³â
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ²

Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè
 ³ íàóêè Óêðà¿íè

Член журі, переможець обласного етапу кон�
курсу «Учитель року�2012», вчитель Суворовської
школи Ізмаїльського району Микола Жечков роз�
повів, що йому дуже приємно було побачити на фестивалі
своїх співконкурсантів (у склад журі фестивалю увійшов та�
кож Ігор Якубовський, суперфіналіст обласного етапу кон�
курсу «Учитель року�2012»), поспілкуватися з досвідчени�
ми педагогами�майстрами своєї справи та побачити висту�
пи учасників. Висловив педагог і свої пропозиції щодо орган�
ізації фестивалю у майбутньому: «Щоб всі учасники були
на рівних умовах і щоб врегулювати критерії оцінювання кон#
курсантів, краще проводити конкурс по номінаціях, тому що
тут беруть участь  різноманітні категорії педагогічних праці#
вників».

(Продовження. Початок на 2 стор.)

ÎÄÅÙÈÍÈ»ÎÄÅÙÈÍÈ»
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Так відтепер виглядатиме
емблема фестивалю, яку розро�

бив представник Біляївського
району Іван Сергієнко

Наприкінці березня поточного року в Одесі відбувся І облас�
ний фестиваль молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещи�
ни». Близько 50 педагогічних працівників з різних регіонів Одесь�
кої області, чий стаж роботи нараховує не більше трьох років, де�
монстрували на фестивалі не тільки свій професійний хист, а й
творчі здібності, неординарні погляди й ідеї стосовно вітчизняної
педагогіки.

Організатораи фестивалю �  управ�
ління освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації, обком Проф�
спілки працівників освіти і науки Украї�
ни та Одеський обласний інститут удос�
коналення вчителів. Заснований він з
метою виявлення і підтримки талантів і
творчих здібностей   молодих спец�
іалістів, сприяння їх професійній само�
реалізації, формуванню позитивного
іміджу сучасного освітянина, закріплен�
ню молодих спеціалістів у педагогічних
колективах та залученню їх до актив�
ного громадського  життя. Подібні за�
ходи організуються в Кіровоградській і
Дніпропетровській, а відтепер вже і на

Одещині. Презентації на фестивалі
своїх досягнень довели, що нашим пе�
дагогам насправді і є що показати, і є
що запропонувати.

 Фестиваль, якому передували регі�
ональні етапи, тривав 2 дні. Урочисте
відкриття заходу відбулося в Одесько�
му будинку вчених. Учасників фестива�
лю привітали заступник голови Одесь�
кої обласної державної адміністрації
Дмитро Волошенков, начальник управ�
ління освіти і науки Одеської облдер�
жадміністрації Тетяна Лазарєва, голо�
ва обкому Профспілки Ніна Дубовик,
депутат Одеської обласної ради Світла�
на Зубрицька, народний учитель СРСР
Микола Палтишев, директор Авторсь�
кої школи М.П. Гузика м.Южного, на�
родний вчитель України Микола Гузик
та інші.

«Політика обласної державної адм#
іністрації спрямована на те, щоб гума#
нітарна сфера вийшла на новий виток
розвитку. Підсумком цієї роботи є шко#
ли, які ми відкрили в області, програма
«Шкільний автобус», програма
підтримки молодих фахівців. Двері об#
лдержадміністрації завжди відкриті для
ваших ідей та ініціатив. Бажаю успіхів»,
� заявив Дмитро Волошенков.

Стараннями Інституту мистецтв
Південноукраїнського національного
педагогічного університету ім. К.Д.
Ушинського, зокрема його директора
Наталі Костянтинівни Бєлової, студен�
ти університету влаштували чудовий
концерт для учасників фестивалю та їх
вболівальників.

А потім  молоді педагоги насолод�
жувалися невимушеним спілкуванням
за святковим фуршетом.

Наступного дня, зранку конкурсан�
ти працювали на базі  науково�мето�

дичних лабораторій Одеського об�
ласного інституту удосконалення вчи�
телів. Далі розпочався відбірковий
тур фестивалю, на якому учасники
презентували своє бачення «Уроку
майбутнього». За підсумками цього
конкурсу були обрані 9 кращих
фіналістів. Ними стали: Зінаїда Дань�
кова�Гузик, вчитель Южненської Ав�
торської М.П.Гузика експерименталь�
ної спеціалізованої школи�комплек�
су, Тетяна Олійник�Ярошенко, вихо�
ватель ДНЗ №4 м.Южного, Іван Сер�
гієнко, вчитель Великодальницького
НВК «Школа�гімназія» Біляївського
району, Тетяна Главанар, вчитель За�

лізничненської ЗОШ
Болградського райо�
ну, Олеся Лазаренко,
вчитель Салганської
ЗОШ Білгород�
Дністровського райо�
ну, Аліна Бондаренко,
вчитель с.Гудевичеве
Іванівського району,
Катерина Мийнова,
вчитель Кам’янського
НВК Ізмаїльського рай�
ону, Олександр Конд�
ратюк, вчитель Дов�
жанської ЗОШ Крас�
ноокнянського району,
Тетяна Приходько, ке�
рівник гуртка Татарбу�
нарського БДТ.

 Далі на фіналістів
чекали нові випробо�
вування. В першому
індивідуальному кон�

курсі «Гімн професії» за 5 хвилин ко�
жен  з них у  довільній формі мав дове�
сти журі та глядачам, чому професія
педагога є найкращою серед усіх
інших.

 Наступний конкурс «Світ моїх за�
хоплень» дав можливість показати
себе не тільки в світлі професійної май�
стерності, а й продемонструвати інші
таланти.  Керівник гуртка  Тетяна При�
ходько, яка захоплюється паперопла�
стикою та малюванням, презентувала
оригінальні вироби з паперу жіночій
частині конкурсного журі. Тетяна Ол�
ійник�Ярошенко представила  пре�
красні вишиті картини.  Всі присутні на
фестивалі зачаровано спостерігали, як
під музику «Синенького платочка»
танцював вальс зі своєю партнеркою
вчитель історії Іван Сергієнко.

Охоче виступали молоді педагоги
й після завершення конкурсів: співали
пісні (зокрема, учитель Іллічівської
школи Галина Ковшова виконала гімн,
присвячений фестивалю), Вікторія То�
палова з Ізмаїльського району демон�
струвала майстерне володіння східни�
ми бойовими мистецтвами та роботу з
кунаками.

Слід відзначити надзвичайно доб�
розичливу атмосферу цього заходу, де
не було місця заздрощам та запальній
конкуренції. Учасники охоче підтриму�
вали один одного, вболівали за
«сусідів» та нових друзів.

І ось журі оголошує імена пере�
можців. ІІІ місце поділили Зінаїда Дань�
кова�Гузик та Олеся Лазаренко, ІІ
місце посіла Тетяна Главанар, а абсо�
лютним переможцем стала Аліна Бон�
даренко. Всі вони  були нагороджені
Дипломами  управління освіти і науки

ОДА та обласного комітету
Профспілки, грошовими преміями
за рахунок обкому Профспілки.
Призери були нагороджені сим�
волічними статуетками сов, що
символізують мудрість та знання.
Також молодим педагогам були
вручені книги М.Палтишева. Об�
ком Профспілки  підготував моло�
дим спеціалістам Довідник моло�
дого спеціаліста, який допоможе
починаючим педагогам орієнту�
ватися у своїх правах.

Конкурсанти змагалися не
тільки самостійно, а й командами
від районів та міст в конкурсі  пла�
катів, присвячених Року спорту і
здорового способу життя, а також
у конкурсі емблем  фестивалю.

 У конкурсі на кращу емблему
перемогла команда Біляївського
району. Розроблена вчителем
Іваном Сергієнком
емблема повно,
яскраво та разом
з тим лаконічно
п р е д с т а в л я є
одеську освітянсь�
ку галузь. На ній –
чорноморський
пейзаж з одеським
маяком, книга з
віршами Тараса
Шевченка та
перо. Ця емблема
не тільки перемог�
ла у конкурсі, але
й у майбутньому
стане офіційною
емблемою фести�
валю.

У конкурсі пла�
катів, присвячених
пропаганді здоро�
вого способу жит�
тя, ІІІ місце посіла
команда м.Білго�
рода�Дністровсь�
кого, ІІ місце –
м.Теплодара, І місце – Татарбунарсь�
кого району. В подарунок від обкому
Профспілки команди отримали чудові
картини.

Член журі, народний учитель
України Микола Гузик, розповіда�
ючи про свої враження від   фестива�
лю, зізнався, що відчуває себе так, як
у 25 років. «Це такий «небесний» стан,
коли дивишся на молодих учителів, які
тільки#но прийшли в школу і мають
правильні, революційні погляди стосов#
но традицій! Радий, що в учительсько#
му середовищі росте така молода
зміна.

«ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÀ   ÍÀÄ²ß

Учасників фестивалю вітає начальник
управління освіти і науки Одеської облдер�
жадміністрації Т.О.Лазарєва

Конкурс довів, що педагогіка Оде#
щини має величезні перспективи. Вона
завжди була передовою.  У 80#ті роки,
коли новаторство було в моді  і наш Ми#
кола Палтишев став першим народним
учителем СРСР, було чимало інших пе#
дагогів # новаторів, які першими пропо#
нували ідеї, що згодом втілювалися в
життя. Зараз я бачу, що в нас є молоді
вчителі з таким же новаторським мис#
ленням, і ми маємо велике майбутнє»,
� поділився Микола Петрович.

Призери фестивалю «Педагогічна надія Одещини» (зліва на�
право: Олеся Лазаренко, Аліна Бондаренко, Тетяна Главанар,
Зінаїда Данькова�Гузик) та народний вчитель України Микола
Петрович Гузик
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Øàíîâí³ îñâ³òÿíè!

У цей урочистий день ми
віддаємо шану героїзму наших
батьків, дідусів, прадідів, які по�
дарували нам мирне небо та
радість життя на вільній землі.

Змінюються покоління, але
не змінюється ставлення до ге�
роїв війни � ми шануємо їх  і схи�
ляємо голови перед їх ньою муж�
ністю і відвагою.

Нехай подвиг наших вете�
ранів назавжди залишиться у па�
м’яті наступних поколінь, а День
Перемоги й надалі відзначати�
меться як свято національного

тріумфу, героїзму і величі духу.
У цей знаменний день ми бажаємо всім  миру, щастя і добробуту в домі,

доброго здоров’я, а також любові й гармонії в сім’ї.

Вічна пам’ять полеглим і низький уклін живим!

Ç ïîâàãîþ,
 ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

Сердечно вітаємо вас зі святом доблесті, мужності та патріотизму

– Äíåì Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é
Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³!

В роботі пленуму взяли участь
міністр освіти і науки, молоді та спорту
України Дмитро Табачник, заступник
голови ФПУ Григорій Осовий, член
Комітету Верховної Ради України з пи�
тань науки і освіти, народний депутат
Сергій Баранов�Мохорт.

З доповіддю виступив заступник
голови Профспілки Сергій Романюк,
який відзначив, що протягом останнь�
ого десятиліття в Україні не вдалося
уникнути та зупинити негативні явища
у сфері освіти. Виникають проблеми у
зв’язку з оптимізацією мережі вишів,
звільнення працівників реорганізова�
них установ. Якість освітніх послуг, не�
відповідність кадрових, дослідних,
інформаційних і матеріально�техніч�
них ресурсів ВНЗ, фінансова за�
лежність вишів від можливостей Дер�
жбюджету – ці питання досі стоять над�
звичайно гостро.

Серед питань, які підіймалися у
виступах, найбільш проблемними за�
лишаються забезпечення житлом на�
уковців та педагогів ВНЗ, рівень сти�
пендіального забезпечення студентів,
робота санаторіїв�профілакторіїв,
спортивно�оздоровчих таборів, гур�
тожитків тощо. На ці проблеми також
звернув увагу в своєму виступі зас�
тупник голови Одеської обласної
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IV пленум ЦК Профспілки праці�
вників освіти і науки України, на
якому розглянуто питання «Про
роботу та завдання організацій�
них ланок Профспілки в умовах
реформування системи вищої ос�
віти».

організації Профспілки по роботі зі студентською
молоддю Ігор Щедров.

З особливою увагою учасники пленуму слухали
виступ міністра освіти і науки, молоді та спорту Ук�
раїни Дмитра Табачника. «З Профспілкою праців#
ників освіти галузеве Міністерство працює постійно,
але конструктивна співпраця має бути», � наголо�
сив міністр. Далі  він зупинився на реалізації основ�
них соціально�економічних реформ, над якими за�
раз працює Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України. На завершення він підтримав про�
ект постанови пленуму, вказавши, що у багатьох її
позиціях він вбачає тісну співпрацю Профспілки і
Міністерства.

Заступник голови ФПУ Григорій Осовий інфор�
мував про основні напрями діяльності Федерації на
сучасному етапі, зокрема ведення соціального діа�
логу з владою на новому рівні,  підкреслив постійну
участь профспілок у засіданнях Кабміну. Григорій
Осовий наголосив на необхідності прийняття нового
Трудового кодексу України.

Учасники пленуму прийняли постанову, в основу якої

увійшли пропозиції щодо реформування вищої освіти та всі
аспекти діяльності організаційних ланок Профспілки в цьому
напрямі.

Ç  Äíåì ñîë³äàðíîñò³
òðóäÿùèõ!
Щиро вітаємо всіх з Першотравнем – святом
миру і вільної праці.

Цей день символізує єднання працюючих людей,
солідарність у єдиному прагненні захищати пра�

ва та свободи трудящих.
Бажаємо  наснаги, оптимізму й упевне�

ності у власних силах,  творчої й радісної
праці як святині у людині, всесильної

любові до життя!

Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó

Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè


