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Вітання Одеської обласної організації Профспілки
з травневими святами — Днем праці та
Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Шановні спілчани!
На початку травня ми відзначаємо два свята, що нагадують нам про захист людини праці в сучасному суспільстві та наголошують на тому, що мир – одна з найголовніших цінностей у світі.
Престиж праці та забезпечення її гідних умов, захист прав спілчан залишаються пріоритетними
завданнями нашої Профспілки. Водночас ми пам’ятаємо та шануємо ветеранів, що захищали нашу
землю під час Другої світової війни. Глибоко цінуємо їх мужність та силу духу, відданість Батьківщині, які мають залишатися взірцем для наступних поколінь.
Бажаємо всім мирного неба, злагоди та добробуту! Нехай свіжий подих травня принесе нам нові
сили, оптимізм, наснагу для плідної роботи.
Зичимо міцного здоров’я, доброго настрою та успіхів на професійній ниві.
З повагою
президія обласного комітету Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України

ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ –

100 РОКІВ!
За сто років свого існування Одеський національний
економічний університет став одним із провідних навчально-наукових центрів в Україні і набув високого світового
рівня. Передумовами формування університету виступали
інтенсивний розвиток торгівлі, підприємництва і промисловості, наявність сухопутних і морських шляхів, потужний освітній
потенціал. Ще у 1851 р. одеське купецтво склало акт про заснування в Одесі, на власні кошти, вищого в краї спеціального
комерційного училища, провідною метою якого було надати
учням загальну і середню комерційну освіту. У 1877 р. навчальний заклад переїжджає до спеціально збудованого приміщення на вулиці Преображенській, будинок 8 (проект архітектора Ф.В. Гонсіоровського), в якому зараз знаходиться перший
корпус Одеського національного економічного університету.
16 травня 1921 р. Одеським губвиконкомом видано наказ
про заснування Одеського інституту народного господарства.
У його витоків стояли видатні вчені-економісти: Віктор Моріцович Штейн, Олексій Якович Шпаков, Антон Самойлович
Бориневич, Григорій Ісаакович Тіктін, Сергій Іванович Солнцев, Гаврило Іванович Танфільєв.
У закладі вищої освіти працювали видатні українські
фахівці – історики: К.П. Добролюбський, Є.О. Загоровський,
Д.І. Кардашев та
географи: О.О. Сухов, Г.І. Танфільєв,
С.Ф. Білодід. Великий внесок у розвиток юридичної науки
зробили Є.В. Васьковський, І. А. Хмельницький.
Визнання Одеського національного економічного університету в масштабах вітчизняної економічної освіти закарбовані в історії закладу:
• 1971 р. – Одеський інститут народного господарства
нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради
Української РСР за успіхи в підготовці висококваліфікованих
спеціалістів для народного господарства та в зв’язку з
50-річчям з дня заснування;
• 1993 р. – Кабінет Міністрів України оцінив досягнення
та заслуги колективу Одеського інституту народного господарства та своєю Постановою створив на його базі Одеський державний економічний університет;
• 1997 р. – Одеський державний економічний університет
прийнято до Європейської асоціації університетів;
• 2001 р., 2006 р. – колектив університету двічі нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за
підготовку висококваліфікованих спеціалістів;
• 2010 р. – Одеський державний економічний університет
приєднано до Великої Хартії Університетів світу (штабквартира у Болоньї);
• 2011 р. – наказом Президента України № 1041/2011 від
11 листопада 2011 року університету надано статус національного.
Сьогодні університет виступає потужним навчальним
закладом. За роки свого існування він підготував понад
100 тисяч фахівців, які працюють у різних країнах світу. Викладацький і науковий потенціал ОНЕУ постійно працює над
удосконаленням освітнього процесу, формуванням і виданням
навчальної та наукової літератури, прикладних і методичних
рекомендацій, практичних посібників. Тісна міжнародна співпраця розкрила широкі можливості для викладачів і студентів
– проходження стажування, видання спільних праць, участь у
міжнародних заходах, отримання подвійних дипломів та дуальної освіти.

До структури Одеського національного
економічного університету входять:
• чотири факультети: економіки і управління підприємництвом; фінансів та банківської
справи; менеджменту, обліку та інформаційних
технологій; міжнародної економіки;
•
сім
центрів:
інформаційнообчислювальний; заочної та вечірньої форм навчання; професійної освіти; забезпечення якості
освіти; підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій; надання додаткових освітніх
послуг; інформаційний центр ЄС;
• профспілкові організації співробітників та студентів;
• три гуртожитки і студентський табір “Економіст”;
• допоміжні відділи і служби.
До найголовніших стратегічних завдань розвитку ЗВО
належать: вдосконалення системи управління освітньою діяльністю; реалізація інноваційних підходів та відповідності потребам стейкхолдерів; забезпечення внутрішньої системи якості
та доступності вищої освіти для різних верств населення; інтеграція науки, освіти та бізнесу; постійне вдосконалення кадрового потенціалу; поширення міжнародного співробітництва.
Для навчання, комфортного проживання і цікавого дозвілля студентів створено необхідні умови і структури, які
обумовлені фінансовими і матеріально-технічними ресурсами.
Бібліотека університету містить понад 350 тис. видань і щорічно обслуговує більше 10 тис. читачів. Під час навчальних занять викладачі використовують сучасне програмне забезпечення, яке є доступним для всіх учасників освітнього процесу.
Університет співпрацює з ENACTUS – міжнародною організацією студентів, команди якої займаються створенням і розвитком реальних соціально-економічних проєктів, покликаних
допомогти людям змінити їх життя на краще. Команда
ENACTUS ONEU систематично перемагає на національних і
міжнародних змаганнях відповідного рівня. Створення соціальної платформи для розвитку бізнес-ідей студентів Startup
University покликано надати допомогу при розробці та реалізації стартап-проєктів у різних сферах діяльності. Для працевлаштування студентів в університеті працює спеціальна агенція і
систематично проводяться ярмарки вакансій.
Інформація про ОНЕУ була б неповною, якщо не розповісти про те, як проходить культурно-масова та спортивна робота.
В університеті має місце величезна кількість різноманітних
заходів, серед яких три основні — «Студентська осінь», «Міс
ОНЕУ» і «Студентська весна». Але на цьому творче життя не
закінчується – це лише частина всіх заходів. Студентиспортсмени з різноманітних видів спорту добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу. Пропаганду спорту
та здорового способу життя активно проводить кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності.
Новим етапом життя університету стали вибори ректора,
які відбулися в листопаді 2020 р. Прихід до влади нового ректора – доктора економічних наук, професора Анатолія Івановича Ковальова з командою молодих та ідейних співробітників
дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє і сподіватись на
подальший розвиток Одеського національного економічного
університету.
Профспілкова організація Одеського національного економічного університету разом з усіма співробітниками відзна-

чає 100-літній ювілей закладу.
Історія профспілкової організації ОНЕУ нерозривно пов’язана з етапами становлення закладу вищої освіти. Сьогоднішній рівень соціального захисту в університеті є результатом
плідної роботи багатьох співробітників, які себе повністю віддавали служінню університету.
Первинна профспілкова організація співробітників об’єднує 100% працівників. З 1988 року в університеті діє колективний договір, як форма вдосконалення принципів демократичного управління та соціального партнерства ректора, адміністрації та профкому університету.
Завдання профспілкової організації полягають у забезпеченні захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки; здійсненні організаційної, культурномасової, спортивно-оздоровчої діяльності, роботи з охорони й
покращення умов праці співробітників, роботи з молоддю та
ветеранами; стимулюванні підвищення якості освіти. Протягом останніх років в університеті діє система доплат і надбавок до посадового окладу: за вчені звання та наукові ступені в
граничному розмірі, суміщення професій, розширення зони
обслуговування, престижність педагогічної праці, стаж роботи,
роботу в святкові та вихідні дні, роботу в нічний час та ін.
За ініціативою профкому в університеті запроваджена
система додаткових соціально-побутових пільг, які включають
додаткові оплачувані відпустки, оплату ліків важко хворим
тощо. Профспілка забезпечує реалізацію культурних і духовних потреб та інтересів працівників; організовує відпочинок
членів профспілки та їх сімей; підтримує пропаганду здорового способу життя серед працівників університету.
Сьогодні можна з впевненістю сказати, що університетська
профспілкова організація, примножуючи здобутки попередників, упевнено крокує в майбутнє завдяки наполегливій праці
профактивістів та свого лідера – кандидата економічних наук,
старшого наукового співробітника Тетяни Сергіївни
Корольової.
Ювілей – як рубіж, з якого бачаться нові грандіозні перспективи. Професорсько-викладацький склад та співробітники
університету направляють свої зусилля на успішне вирішення
завдань, поставлених Міністерством освіти і науки України,
спрямованих на розвиток навчального процесу, побудованого
на інноваційних досягненнях в освіті, науці та практиці.
М. Д. БАЛДЖИ,
голова інформаційно-редакційної комісії
профкому, доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України
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ПІДТРИМУЄМО
МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Президією обласного комітету Одеської
обласної організації Профспілки у 2021 році
засновано Премію Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки
України молодим ученим.

Шановні науковці!
Президія обласного комітету Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України
вітає вас з прийдешнім Днем науки –
святом дослідників та новаторів!
Це професійне свято людей, які є надією нашої країни – розробляють нові технології у промисловості та інформаційній сфері, удосконалюють гуманітарні
дисципліни. Праця науковців є складною та кидає чимало викликів, але нові
винаходи, цінні матеріали для навчання, патенти стають стимулом та джерелом
натхнення.
Ми підтримуємо наших учених та робимо все, щоб їхня праця була гідно оціненою, адже один з векторів профспілкової роботи – сприяти діяльності наших
спілчан, спрямованої на розвиток вітчизняної науки.
Бажаємо всім міцного здоров’я, невичерпного натхнення та наполегливості у
втіленні своїх задумів. Нехай плідною та успішною буде ваша праця!

Премія присуджується щороку талановитим молодим ученим за досягнення в науковій діяльності, які сприяють утвердженню міжнародного авторитету та позитивного іміджу
Одеського регіону й держави в цілому, розвитку суспільно-економічного життя області та
активну участь у житті профспілкової організації. Виплата Премії здійснюється одноразово за
рахунок коштів, передбачених у бюджеті обласного комітету Одеської ОО ППОНУ.
Відповідно до Положення про порядок
присудження щорічної Премії Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки України молодим ученим для її призначення конкурсною комісією був проведений
огляд представлених кандидатами матеріалів і
визначені переможці.
У конкурсі на присудження Премії брали
участь учені віком від 25 до 35 років, які активно публікують свої наукові роботи та статті у
фахових вітчизняних та закордонних виданнях,
а також наукових виданнях топ-рівня. Всі учасники мають звання кандидата наук, є авторами
численних методичних розробок, а переможець, який посів І місце, – ще й 2 патенти.
Крім того, всі учасники є профспілковими
активістами.

Цьогоріч Премії Одеської обласної
організації Профспілки удостоєні:
І місце – Скрипніченко Дмитро Михайлович, кандидат технічних наук, доцент Одеської національної академії харчових технологій, голова первинної профспілкової організації
студентів. Нагороджується Дипломом та премією в розмірі 25000 гривень.
ІІ місце – Місько Ганна Анатоліївна,
кандидат економічних наук, старший викладач
Одеського національного економічного університету, член профспілкового комітету первинної профспілкової організації співробітників.
Нагороджується Дипломом та премією в розмірі 20000 гривень.
ІІІ місце – Дячок Дмитро Олександрович, кандидат фізико-математичних наук,
старший викладач Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет», заступник голови первинної
профспілкової організації. Нагороджується
Дипломом та премією в розмірі 18000 гривень.
Нагородження переможців відбудеться у
травні в Будинку вчених на урочистому святкуванні Дня науки.
Вітаємо наших молодих учених із здобуттям Премії! Нехай ця перемога стане новим
стартом для їхньої наукової кар’єри та прикладом для тих, хто лише стає на цей шлях.
Служба зв’язків з громадськістю
та ЗМІ Одеської обласної
організації Профспілки
працівників освіти і науки України

Наукова діяльність Одеської національної академії харчових технологій
Одеська національна академія харчових технологій – один з
провідних закладів вищої освіти України з підготовки
фахівців для харчової, зернопереробної та холодильної промисловості з кращими традиціями інженерної освіти. Академія сьогодні – це передовий освітній, науковий та культурний центр, який гарантує якісну та різносторонню
освіту, випускає фахівців з високим рівнем знань та професійних навичок.
В академії створена потужна база для проведення науководослідної роботи наукових працівників, аспірантів та студентів.
Успішно працюють 8 навчально-науково-виробничих комплексів з різних наукових напрямів, діють більше 46 навчально
-наукових та науково-дослідних лабораторій.
Протягом 2020 року створено ще дві сучасні навчальнонаукові лабораторії: «My University TV» – «Моє Університетське телебачення» і «Смарт обладнання». У навчально-науковій
лабораторії телевізійної журналістики студенти будуть не тільки готувати новини з життя академії та студентської спільноти,
а й ставати учасниками інформаційного простору. Інноваційне
обладнання лабораторії «Смарт обладнання» реалізує функції
комп’ютера, що дає можливість управляти системами діагностики та управління на зернопереробних підприємствах. Представлені технології дозволяють керувати процесами дистанційно і значно скорочують витрати на енергію та утримання робочого персоналу.
Плідно працює науково-дослідна лабораторія мехатроніки
та робототехніки і створена на її базі науково-дослідна лабораторія «MiRONAFT – FabLab», основним завданням якої є вивчення, розробка та інтеграція промислової побутової робототехніки в усі сфери діяльності людини. Лабораторія надає вільний доступ до обладнання, інформаційної бази, ліцензійного
програмного забезпечення і є першим в Україні регіональним
центром розвитку технологій 4.0 в рамках Асоціації
підприємств промислової автоматизації України. Лабораторія
розвивається завдяки компаніям-партнерів «Camozzi» (Італія),
«Festo» (Німеччина), «Phoenix Comtact» (Німеччина) та ін., які
надають найсучасніші види обладнання для навчання та модернізації.

групи «Забезпечення інвестиційної діяльності та розвитку зовнішніх відносин», яка
займається питаннями перспектив реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у рамках регіональної програми інноваційного розвитку Одеської області.
Науковими працівниками академії запропоновано методологічну основу розвитку
агротуристичного
кластеру
«ОНАХТФрумушика-Нова» щодо генерування і
реалізації
ідей
та
інвестиційноінноваційних проектів, який буде формуватися на засадах сталого розвитку та системного використання науково-технічного
прогресу.
Академія визнана базовою для проведення 8 щорічних всеукраїнських наукових
конференцій, а саме: «Вода в харчовій промисловості», «Інтеграційні та інноваційні
напрями розвитку індустрії гостинності», «Актуальні аспекти
соціально-економічного розвитку України: погляд молоді»,
«Харчові технології», «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», «Стан досягнення і перспективи холодильної техніки і
технології», «Стан досягнення і перспективи інформаційних
систем і технологій».
У тісній взаємодії з первинною профспілковою організацією
студентів ОНАХТ організовано та проведено молодіжний форум «Енергоманія», «Нанофорум» і дві академічні студентські
наукові конференції.

активізації наукової роботи студентів та залучення їх до участі
у міжнародних програмах.
За 2020 рік науковці академії взяли участь у 9 міжнародних
та спеціалізованих виставках. Академія отримала золоту медаль у Всеукраїнському конкурсі виноробної продукції
«Одеський залів», почесну нагороду у номінації «Лідер інновацій в освіті», диплом Гран-прі у номінації «Лідер вищої
освіти», CERTIFICATE якості наукових публікацій, дипломи за
активну участь у презентації досягнень із модернізації національної освіти та за презентацію досягнень і упровадження
інновацій в освітній процес, а також диплом лауреату конкурсу
«Українська мова – мова єднання» на ХХІ загальнонаціональному конкурсі Причорноморської академії мовних технологій
та комунікаційних етносів та ін.

В ОНАХТ працює Рада молодих учених та громадська
організація «Клуб молодих учених ОНАХТ», діяльність яких
направлена на всебічну підтримку та координацію наукових
Результат діяльності колективу академії у 2020 р. підтвердосліджень як студентів, так і молодих науковців. До складу джено визнанням на міжнародному та національному рівні. За
даних організацій входять найталановитіші та ініціативні мо- результатами рейтингу ЗВО Ranking Web of Universities Одесьлоді науковці віком до 35 років.
ка національна академія харчових технологій посіла 3-є місце
Молоді вчені постійно беруть участь у регіональному кон- серед 16-ти одеських університетів та 33-є місце серед
Провідні науковці ОНАХТ беруть участь у складі фокус- курсі інноваційних проєктів, організованого Одеським інно- 317 університетів України.
групи з підготовки «Стратегії економічного і соціального ро- ваційно-інформаційним центром «ІНВАЦ» спільно з ДепартаАле гострими проблемами сучасного стану науки України є
звитку Одеси до 2022 року», залучаються до складу робочої ментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністра- зменшення притоку молоді до науки і той факт, що значна її
ції, Південним науковим центром НАН МОН України і Одесь- частина, набувши необхідної для дослідника кваліфікації, змукою обласною організацією роботодавців у міському шена покидати науку в пошуках більш високого рівня оплати
конкурсі «Кращий інноваційний проєкт м. Одеси», ор- своєї праці. Питання збереження та розвитку науковоганізованого Одеською міською радою та ін.
кадрового потенціалу на сьогодні залишається у центрі уваги
У 2019/2020 навчальному році Одеська національна
академія харчових технологій визнана базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності
«Готельно-ресторанна
справа»
і
«Технології захисту навколишнього середовища».
Вже втретє академія проводить міжнародний конкурс «Black Sea Science», який був організований за
ініціативи Одеської національної академії харчових
технологій за підтримки Міністерства освіти і науки
України з метою розширення міжнародних зв’язків,

керівницва академії.

Для кардинального вирішення цієї проблеми необхідні
термінові заходи на державному рівні, які забезпечили б підвищення престижності наукової діяльності, поліпшення соціального захисту науковців.
Наталя ПОВАРОВА,
проректор з наукової роботи ОНАХТ
Дмитро СКРИПНІЧЕНКО,
голова Первинної профспілкової організації
студентів ОНАХТ
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Науковий прорив
молодого університету
Міжнародний гуманітарний університет - наймолодший серед закладів вищої освіти нашого
міста: йому недавно виповнилось всього лише
18 років. Але, не зважаючи на свій молодий вік,
приватний університет має високі темпи розвитку, щорічно зростає кількість студентів та випускників, спеціальностей та освітніх програм.
У прийнятій стратегії розвитку МГУ на 20202027 роки визначено амбітні цілі та завдання. Одним із ключових стратегічних завдань університету
є посилення науково-дослідного потенціалу та інноваційного розвитку.
«Уже за 6 років Міжнародний гуманітарний уні-

верситет повинен стати лідером приватної вищої
освіти країни, що відіграватиме важливу роль не
лише на регіональному та державному рівні, але й
повинен визнаватись міжнародним центром освіти
і науки» - такі амбітні цілі та завдання ставить
перед колективом університету Президент МГУ,
академік Сергій Ківалов.
У рамках їх виконання керівництвом університету вже засновано науковий парк, оновлено матеріально-технічну базу, створено систему стимулювання науково-педагогічних працівників за наукові
досягнення тощо.
Напевно, найбільшим досягненням МГУ за
останні роки став його активний розвиток як міжнародного наукового центру. За попередні 3 роки
заклад долучився до 7 Європейських науководослідних проєктів, у яких беруть участь як досвідчені професори, так і молоді науковці та аспіранти.
Університет спромігся сформувати мобільні і
мультидисциплінарні команди наукових фахівців,
які отримують міжнародні та національні гранти,
проводять науково-дослідницьку підготовку студентів та аспірантів, організовують міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи.
Іноземні університети запрошують МГУ до нау-

ково-освітнього співробітництва та академічної
мобільності. Відомі професори з інших країн регулярно проводять заняття та тренінги для викладачів
та здобувачів вищої освіти університету.
Значну увагу та підтримку молодим ученим
приділяє ректор університету, доктор юридичних
наук, заслужений юрист України Костянтин Громовенко. Протягом лише кількох останніх років співробітниками та аспірантами МГУ захищено 14 кандидатських та 10 докторських дисертацій.
На початку 2021 року було проведено рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників та преміювання за наукові досягнення, в якому
перші п’ять місць отримали представники різних
факультетів:
1 місце – доктор економічних наук, професор Гончарук А. Г., який має один із найвищих у
країні показників міжнародної наукової діяльності в
галузі економіки та менеджменту, є експертом від
України у програмному комітеті Horizont 2020, членом наукової ради Національного фонду досліджень України, отримувачем грантів ЄС, Президента України та уряду Німеччини;
2 місце – кандидат технічних наук, доцент
Дишкантюк О. В., яка є одним із найкращих науковців країни в галузі готельно-ресторанного господарства, членом відповідної галузевої експертної
ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
3 місце – доцент економічних наук, професор Мартинюк О. А., яка є відомим науковцем та
консультантом у галузі менеджменту, відмінником
освіти України;
4 місце – кандидат філологічних наук, доцент Шкворченко Н. М., яка активно публікується у
міжнародних наукових виданнях, готує молодих
науковців з академічного письма й іноземної мови
та є вченим секретарем МГУ;
5 місце – кандидат мистецтвознавства, доцент Уварова Т. І., яка є відомим науковцем у галузі
культурології та активно публікується у міжнародних наукових виданнях.
Профспілковий комітет ППО Міжнародного
гуманітарного університету щиро вітає наших талановитих науковців з перемогою. Виражаємо сподівання та надію, що нашому науково-педагогічному
колективу під силу реалізація найамбітніших та
глобальних планів, адже всі сповнені невичерпної
сили та енергії.
Юлія ШАРАПАНОВСЬКА,
голова Первинної профспілкової
організації Міжнародного
гуманітарного університету

Хімія ліків
Створення нових лікарських засобів є
тривалим та складним процесом, який
потребує залучення значної кількості
науковців та проведення фундаментальних і прикладних досліджень високого
наукового рівня.
Важливим аспектом провадження такої
діяльності є активне залучення молодих
учених до реалізації проєктів, спрямованих
на розроблення та дослідження перспективних біологічно активних сполук. Одним із
таких представників молодих учених є
кандидат біологічних наук, доцент кафедри органічних і фармацевтичних технологій Державного університету «Одеська
політехніка» Нестеркіна Марія Володимирівна.
У віці 25 років Марія захистила кандидатську дисертацію із спеціальності біоорганічна хімія за темою «Нові похідні терпеноїдів з протисудомною, аналгетичною
та протизапальною активністю». В 2016
році їй призначено стипендію Кабінету
Міністрів України для молодих вчених. У
2021 році рішенням Атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України Нестеркіній М.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри органічних і фармацевтичних
технологій Одеського національного політехнічного університету. На сьогоднішній
день вона є дійсним членом Американського хімічного товариства (American
Chemical Society) та Європейського коледжу нейропсихофармакології (European
College of Neuropsychopharmacology).
Наукова діяльність Марії Володимирівни присвячена пошуку та розробці нових
хімічних сполук із широким спектром фармакологічної дії. Зокрема, вона спільно зі
співробітниками кафедри органічних та
фармацевтичних технологій реалізує експериментальну роботу із синтезу похідних
терпеноїдів, здатних одночасно демонструвати протисудомну, знеболюючу та протизапальну активність.

ОДЕСЬКІ НАУКОВЦІ НА ВАРТІ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНЦІВ
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН
України та Національної академії наук
України – єдина в нашій країні установа,
яка здійснює розробку, експертну оцінку
та виробництво сорбційно-фільтруючих
матеріалів і низькотемпературних каталізаторів нейтралізації токсичних газоподібних сполук, засобів індивідуального захисту органів дихання людини.
Інститутом при виконанні науководослідних робіт «Теоретичні засади створення
високоефективних
сорбційнофільтруючих матеріалів і респіраторів на їх
основі» (науковий керівник доктор хімічних
наук, професор Еннан А.А.) вперше в світі
розроблено «Концептуальні основи розробки моно-, бі- та трифункціональних імпрегнованих волокнистих хемосорбентів
респіраторного призначення з індикацією
«спрацьовування» динамічної поглинальної ємності».
Завдяки плідній та конструктивній роботі наукових відділів з Дослідним виробництвом Інституту
виготовлено згідно з технічними
умовами України та поставлено
20 найменувань (50 модифікацій)
протипилових, протигазових та газопилозахисних респіраторів.
В рамках Договорів про співпрацю інститут успішно працює з
цілою низкою науково-дослідних
установ нашої країни та зарубіжними інститутами, проводяться спільні
роботи щодо розробки засобів індивідуального захисту інженерно-технічного персоналу багатопрофільних підприємств,
службовців ДСНС та Міноборони України, а також цивільного населення в умовах
великих фізичних навантажень та під час
перебування у зоні надзвичайних ситуацій.
Широко здійснюється науково-технічне
співробітництво з провідними закладами
вищої освіти та науковими установами України, в т.ч. при виконанні спільних науководослідних робіт з Одеським національним
університетом імені І.І. Мечникова, Одеським національним медичним університетом,
Фізико-хімічним інститутом
ім. О.В.
Богатського НАН України.
Навчально-методична співпраця здійснюється при впровадженні розроблених
засобів індивідуального захисту в Державній

установі «Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області» та Громадській організації «Дитяча організація юних рятувальників «Школа безпеки» (м. Одеса).
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини НАН
України спільно з Інститутом ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України, починаючи з 2000 р., здійснює системні синхронні дослідження природних компонентів
мегагеосистеми всесвітньо відомого своїми бальнеологічними ресурсами гіпергалінного Куяльницького лиману. Здійснено
комплексні
системні
дослідження флори Куяльницького лиману,
зокрема альгофлори акваторії водо-

токів і різнотипних водойм на території
водозбору лиману та рослинного покриву
долини з метою розробки заходів щодо
охорони, відтворення і раціонального використання природної флори, стабілізації
екологічного стану та рекреації Куяльницького лиману, відтворення і раціонального
використання його ресурсів в інтересах
м. Одеси та Одеського регіону.
Сподіваємось, що всі зусилля наукових працівників нашого невеликого Інституту стануть у подальшому ефективною
інвестицією в справу захисту навколишнього середовища українців.
Ганна КІРЮШКІНА,
голова Первинної профспілкової
організації Фізико-хімічного інституту
захисту навколишнього середовища
і людини МОН України
та Національної академії наук України

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Науковий доробок цієї талановитої жінки складає понад 100 наукових праць,
серед яких статті, тези наукових доповідей,
патенти України та США, монографія.
Майже всі наукові статті опубліковано у
журналах, які індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science,
серед яких “Pharmaceuticals”, “Structural
Chemistry”,
“Mutation
Research
‒
Fundamental and Molecular Mechanisms of
Mutagenesis” “Natural Product Research”,
“Journal of liposome research”, тощо.
Наразі Нестеркіна М.В. є головою Ради
молодих учених хіміко-технологічного
факультету
Державного
університету
«Одеська політехніка» та керує студентським науковим об’єднанням «Створення та
дослідження органічних сполук із потенційною біологічною активністю». Саме
залучення студентства до наукової діяльності вона вважає надкритичним для подальшого просування України як держави із
потужним науковим потенціалом на світовій науковій арені.
Богдан МОТУЛЬКО,
голова Первинної профспілкової
організації працівників ОНПУ

В январе 1999 года была создана научноисследовательская лаборатория «Основания,
фундаменты
и
подземные
сооружения» (ОФПС), которая входит в состав научноисследовательской части Одесской национальной академии строительства и архитектуры.
Эта лаборатория часто выполняет роль «скорой
помощи» по вызовам Приморской, Малиновской,
Суворовской райадминистраций, УЖКХ Одесского городского исполкома на обрушенные участки
зданий, либо здания, которым грозят обрушения
для составления, экспертного заключения и плана
работ для срочного спасения этих зданий.
Сотрудники лаборатории проводили обследование технического состояния элементов несущих
конструкций комплекса сооружений Одесского
оперного театра, Одесского дома ученых; была
проведена работа по техническому состоянию
элементов и несущих конструкций Литературного
музея, Тещиного моста, купола
СвятоУспенского мужского монастыря и многих жилых
домов нашего горoда.
Коллектив лаборатории принимал самое активное участие в научно-исследовательских работах по внедрению в производство прогрессивных
типов фундаментов на объектах Одессы, Южного,
Черноморска и в других городах.
Проводили исследования качества оснований
и испытания буровых столпов опор при строительстве и реконструкции автомобильных мостов
Южного региона, мостового перехода через Сухой лиман на автомобильной дороге ОдессаЧерноморск, моста через приток Днестра в с. Паланка на автомобильной дороге Одесса-РениБухарест и моста через Хаджибеевский лиман на
Киевской трассе.
За время своей плодотворной многолетней
работы коллектив лаборатории выполнил более
700 научно-исследовательских работ, из них более 500 работ по жилому фонду г. Одессы.
На такую большую, сложную и многогранную работу коллектив лаборатории вдохновляет
ее научный руководитель Кущак Стефан Иосифович – старший научный сотрудник, членкорреспондент Академии строительства Украины,

член Украинского общества по механике грунтов
и фундаментостроению, ветеран нашего учебного
заведения.
Кущак С.И. является автором более 50 научных
статей, 4 авторских свидетельств, 2 рекомендаций, основанных на результатах научных достижений, одним из авторов раздела «Державних
будівельних норм» В.2.1-10. С 2012 года Стефан
Иосифович является Экспертом по механике грунтов и фундаментостроения, имеет квалифицированный сертификат ответственного исполнителя
отдельных видов работ (услуг), связанных с памятниками архитектуры.
Научные достижения С.И. Кущака оценены
многими поощрениями и правительственными
наградами, а в 2020 году в соответствии с Указом
Президента Украины был награжден медалью
«За працю і звитягу». Такие специалисты, как он,
составляют славу и гордость нашей академии.
В предверии празднования Дня науки желаем
Стефану Иосифовичу и его коллективу новых
научных достижений во благо жителей нашего
города и области!
Алла РЕШЕТНИКОВА,
ведущий инженер кафедры водоснабжения
Одесской национальной академии
строительства и архитектуры

ОСВІТЯНСЬКИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ ВІСНИК

4
ВІТАЄМО З ОСОБИСТИМИ ЮВІЛЕЯМИ!
У квітні особистий ювілей відзначила
ОЛЕЙНІЧЕНКО Тетяна В’ячеславівна, голова Білгород-Дністровської міської організації Профспілки.

2 травня особистий ювілей відзначає
ДУШАКОВА Любов Андріївна, голова
Ізмаїльської міської організації Профспілки.

Тетяна В’ячеславівна очолює міську організацію Профспілки вже 8-й рік. Вона з самого початку продемонструвала свою високу відповідальність, ентузіазм та
наполегливість у виконанні поставлених завдань. На
квітневому засіданні президії обласного комітету був
позитивно відзначений досвід роботи БілгородДністровської міської організації Профспілки, і в цьому
є заслуга
Тетяни В’ячеславівни.

Колеги та освітяни міста знають Любов Андріївну як енергійну, чуйну, турботливу людину, яка
наполегливо відстоює права спілчан. Її трудовий
стаж вражає: понад 50 років в освіті, понад 20 —
на профспілковій ниві. Заклади та працівники
освіти Ізмаїла постійно беруть участь в обласних
оглядах та змаганнях.

Тетяна Олейніченко нагороджена Почесними грамотами
обласного та Центрального комітетів Профспілки, є членом президії обласного комітету Одеської обласної організації Профспілки.

Любов Андріївна нагороджена нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака», нагрудним
знаком ЦК Профспілки «Заслужений працівник
Профспілки освіти і науки України», грамотами Центрального та обласного комітету
Профспілки, Федерації профспілок Одеської області.

Вітаємо Вас, шановна Тетяно В’ячеславівно, з ювілеєм! Нехай всі ваші починання
будуть успішними, а підтримка оточуючих допомагає у втіленні задумів. Бажаємо
міцного здоров’я, щастя та невичерпної життєвої енергії!

Щиро вітаємо Любов Андріївну з ювілеєм! Бажаємо многая літа, міцного здоров’я та
прихильності долі. Нехай всі починання звершуються успіхами, а профспілкова діяльність приносить нові досягнення!

Огляд-конкурс стану умов
та охорони праці:
переможці обласного етапу

«Курилівські мої острови…»
Сміх лунає в високій траві.
Лепрекон то чи фея Дінь-Дінь?
Курилівські мої острови –

В березні були підбиті підсумки Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в
навчальних закладах Одеської області в 2020 році. Відповідне рішення було ухвалено президією обласного комітету Одеської обласної організації Профспілки та колегією Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації.
Переможцями огляду-конкурсу стали:
У категорії «Дошкільні, загальноосвітні, позашкільні
заклади освіти усіх типів»:
І місце – Кам’янський заклад дошкільної освіти «Роднічок»
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської
області;
ІІ місце – Комунальний дошкільний навчальний заклад
«Южненський міський ясла-садок №4 «Казка» Одеської
області;
ІІІ місце – Комунальний заклад «Одеський навчальнореабілітаційний центр «Формадо» Одеської обласної ради».
У категорії «Професійно-технічні навчальні заклади,
вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації» І
місце - Березівське вище професійне училище Державного
університету «Одеська політехніка» Одеської області.
У категорії «Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації» І місце - Одеський національний економічний
університет.
Переможці та призери нагороджені Дипломами та преміями
в розмірі від 3000 до 5000 гривень.
Почесними грамотами Департаменту освіти і науки
ОДА та обласного комітету Одеської обласної організації Профспілки за активну участь в огляді-конкурсі
нагороджені:
- Комунальна установа «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Подільська Одеської області;
- Загальноосвітній політехнічній ліцей ІІ-ІІІ ступенів міста
Ізмаїла Ізмаїльського району Одеської області;
- Заклад дошкільної освіти ясла-садок №3 «Оленка» Балтської міської ради Одеської області.
Заклади, що перемогли у своїх категоріях, боротимуться за
першість у заключному етапі Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу.
Закликаємо трудові колективи взяти участь в обласному
етапі огляду-конкурсу в 2021 році! Захід сприяє поліпшенню умов та безпеки праці, допомагає запобігати випадкам
травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

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

Місце дії моїх сновидінь…
Тетяна Курило
Працівники Молодіжненської школи
жартома називають своє місце роботи
«рукавичкою». Спочатку 200 учнів, потім 300 і так далі до семисот. І всім місця вистачає, і тепла, і уваги. Колектив
дружний, злагоджений. Хочеться розказати про кожного, бо всі – особливі і
унікальні. У 2021 році виповнюється 20
років від того дня, як в наш педагогічний
колектив влилася вчителька зарубіжної
літератури Курило Тетяна Севастянівна.
Вітаємо! З неї і почнемо.
Тетяну Севастянівну можна назвати
цілком щасливою людиною. Все, з чого
складається жіноче щастя , у неї є: краса,
здоров’я, коханий чоловік, слухняні
діти, чарівні онуки, затишний дім. І цікава робота. Більше того: за вдалим збігом
обставин, робота співпала із захопленням. Найважливішим захопленням свого
життя вчителька літератури називає
літературу. «Я би сказала, що я вся складаюся з літератури, - говорить Тетяна
Севастянівна. – Якби так про себе не
сказав вже Франц Кафка». Ім’я цілком
літературне: щойно почуєш – враз виринають з пам’яті Пушкінські рядки:
«Итак, она звалась Татьяна…» І так далі,
за змістом.

«Вокруг света». А вже дитячі –
і що людина – це не тільки матеріальне
«Малятко», і «Барвінок», і «Юний нату- тіло, а й духовна сутність. І так само, як
раліст»…
тіло вимагає, щоб його годували, зігрівали, мили, напували, так і духовна
Тетяна Севастянівна любить згадувасутність потребує живлення, очищення і
ти своє дитинство. Воно пройшло в селі,
тепла. А це все, в першу чергу, дає худе поруч було водосховище у формі
дожня література. І ще Тетяну Севавеликого кита. «Чудо-юдо риба-кит…»
стянівну хвилює те, що люди стали мало
У старших класах Тетяна любила ходити
співати. «У Давній Греції рабам заборона луг біля цього величезного кита збинялося співати: тільки вільна людина
рати квіти, водила за собою зграйку
мала право насолоджуватися мелікою. А
сусідської малечі, розповідала казки , які
ми самі, немов раби, навушники у вуха –
вигадувала сама, діставала нові казки із
і слухаємо, як хтось за нас насолод«чарівного мішечка». «Моє дитинство
жується співом». Спів – це існування.
було прекрасним. В ньому були високі
Так говорив Райнер Маріа Рільке, авпіонерські вогнища і пісні, гра
стрійський поет, який, до речі, дуже
«Зірниця» і КІД – клуб інтернаціональлюбив Україну, називав Київ найближної дружби. І день народження у мене –
чим до Бога містом, а українців – людь18 травня, а святкувала я його з усією
ми з глибокими душами.
школою 19, бо це було грандіозне свято
для всіх піонерів. Я нікому не дозволю
В Молодіжненській школі діє театампутувати моє дитинство, воно ніколи ральний гурток «Мрія». Керує гуртком
Тетяна Севастянівна, вона сама пише
не буде кульгавим».
п'єси, по-своєму інтерпретуючи відомі
Тетяна Севастянівна багато читає, до казкові сюжети, разом з дітьми готує
того ж сама пише вірші та прозу. Свій костюми і декорації, підбирає для вистав
перший вірш маленька Таня написала красиву музику. В роботі над виставами
під враженням від новини, яку почула по допомагає вчителька школи Булай Марадіо: загинув улюбленець усієї планети рина Олександрівна, яка разом з дітьми
виходить на сцену, грає різних персоЗемля, перший космонавт Юрій Олексійнажів. У кожній виставі діти обов'язково
ович Гагарін. Разом з Гагаріним співають разом пісню. Адже спів - це
розбився пілот Володимир Серьогін. існування.
Тоді вразлива дитина написала декілька
Наталія КРАВЧУК,
віршів, в які вклала весь свій біль, усі
голова Первинної профспілкової
свої переживання.
організації Молодіжненського ЗЗСО
Великодолинської ОТГ
Своїм учням вчителька зарубіжної
літератури не втомлюється нагадувати,

Тетяна почала читати дуже рано,
в чотири роки. Коли родина переїхала з шахтарського міста у невеличке мальовниче село, бо тато
захворів на запилення легенів і йому потрібне було свіже повітря,
чутка про дивну дитину пройшла
серед місцевого населення. Приходили знайомитися, приносили свої
газети, щоб перевірити, чи справді
та мала вже читає. А мала читала, з
великим задоволенням демонструючи своє вміння. В родині був
культ читання. Дома завжди було
багато книжок, крім того книги
бралися в сільській бібліотеці. Мама виписувала майже всі газети і
журнали, які тоді були. І навіть
лімітовані видання – «Иностранная
литература»,
«Роман-газета»,
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