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Øàíîâí³ êîëåãè!
Â³òàºìî âàñ ç òðàâíåâèìè ñâÿòàìè –
Äíåì ì³æíàðîäíî¿ ñîë³äàðíîñò³
òðóäÿùèõ òà Äíåì Ïåðåìîãè!
Першотравень став традиційним святом для всіх українців, який символізує мир, єднання
та спільну кропітку працю заради розвитку всієї нашої держави, прагнення жити в розвине
ному демократичному суспільстві. У цей день ми зичимо вам та вашим родинам злагоди, мир
ного неба, відчуття єдності та взаємної підтримки, натхнення та міцного здоров’я.
Ми повинні пам’ятати, що нашим життям та мирним небом завдячуємо ветеранам Другої
світової війни, які, ризикуючи життям, відчайдушно захищали рідну землю. За це їм наш до
земний уклін та вічна вдячність та схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав
своє життя за щасливе майбутнє, відійшовши у вічність.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Честь і слава живим героям!
Бажаємо всім у наші непрості часи випробувань на мужність і силу волі мирного неба,
єдності та злагоди, мудрості та поміркованості. Нехай панують у ваших оселях щастя, спокій
та добробут!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

ПРО ПІДСУМКИ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ
В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЛАНКАХ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ХІХ ЗВІТНОВИБОРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Витяг із доповіді на ХІІ пленумі обкому Профспілки від 26 березня 2015 року
Звітновиборча кампанія в
організаційних ланках Одеської
обласної організації Профспілки
проходила з ІІ кварталу 2014
року по 23 березня 2015 року
згідно з постановою Х пленуму
обкому Профспілки від 27 берез
ня 2014 р. «Про проведення звітів
і виборів в організаційних ланках
Одеської обласної організації
Профспілки працівників освіти і
науки України».
На засіданнях виборних органів
первинних та територіальних проф
спілкових організацій були затверджені
та надані в обком Профспілки графіки
звітновиборних зборів та конфе
ренцій.
На допомогу профспілковому акти
ву, членам обкому Профспілки підго
товлено збірники матеріалів, рекомен
дованих для підготовки і проведення
звітновиборних профспілкових зборів,
конференцій для первинних проф
спілкових організацій закладів освіти,
територіальних організацій та окремо
для первинних профспілкових органі
зацій вищих навчальних закладів.
В газеті обласної організації Проф
спілки «Освітянський профспілковий
вісник» №3 за серпень 2014 р. надру
ковано «Звіт про роботу Одеського
обласного комітету Профспілки праці
вників освіти і науки України за період з
травня 2010 по серпень 2014 року».
Для голів комітетів Профспілки, про
фактиву проведено семінари:

 організація і проведення звітно
виборчої кампанії в первинних проф
спілкових організаціях закладів освіти;
 підготовка та проведення звітнови
борних профспілкових конференцій
(зборів) у первинних профспілкових
організаціях вищих навчальних закладів;
 звітновиборча кампанія в первин
них профспілкових організаціях сту
дентів.
Також проведено тренінг  звітно
виборні конференції в територіальних
організаціях Профспілки.
Надана практична допомога на
місцях головам районних, міських комі
тетів, профкомів, структурних підрозділів
вищих навчальних закладів. Особлива
увага приділялася тим, які вперше прово
дили конференцію, збори.
Звітновиборні збори, конференції
відбулися в усіх первинних та територ
іальних профспілкових організаціях.
Вони, в основному, пройшли організо
вано, згідно з Інструкцією з проведен
ня звітів і виборів у Профспілці праців
ників освіти і науки України, в деяких
урочисто – з використанням гімну
профспілок України, профспілкової
символіки, презентацій.
На зборах та конференціях обрані
відповідні профспілкові органи, деле
гати на ХІХ обласну звітновиборну кон
ференцію, делеговані представники до
складу обкому Профспілки. В пере
важній більшості організацій розгляда
ли питання про рекомендації на посаду
голови обласної організації Профспілки.
Вибори профспілкових органів

проводились з дотриманням принципів
демократії та прозорості.
Робота всіх виборних профспілко
вих органів визнана задовільною.
В роботі конференцій брали участь
запрошені керівники, заступники кері
вників районних державних адмініст
рацій, районних та міських рад, органів
управління освітою, ректори, проректо
ри, декани інші фахівці.
У звітних доповідях профспілкових
органів, виступах делегатів відзначалось,
що завдяки цілеспрямованим та злагод
женим діям профспілкових органів вирі
шено цілий ряд програмних завдань
Профспілки з питань підвищення у 2010
2013 роках та збереження у 2014
2015 роках рівня оплати праці науко
вопедагогічних, педагогічних та науко
вих працівників, стипендіального забез
печення студентів, покращення умов
праці, навчання, правового захисту,
організації оздоровлення та відпочинку.
Разом з тим, у доповідях та висту
пах порушено ряд питань щодо спроб
Уряду звузити трудові права педагогі
чних та інших працівників, запровади
ти в «ручному режимі» встановлення
доплат і надбавок, скасувати стипенд
іальне забезпечення, збільшити педаго
гічне навантаження, підвищити пенсій
ний вік тощо. Майже на всіх конферен
ціях приймали звернення до Президен
та України, депутатів Верховної Ради
України, Комітету ВРУ з питань науки і
освіти, Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України та
інших владних структур з вимогами не

допустити погіршення матеріального
становища освітян.
Зверталась увага на недостатнє
фінансування заходів з охорони праці
відповідно до ст. 19 Закону України
«Про охорону праці», відрахування
профспілковим організаціям коштів на
проведення
культурномасової,
фізкультурної, оздоровчої роботи.
На високому організаційному рівні,
значною активністю делегатів, за учас
тю керівництва органів влади, вищих
навчальних закладів, з використанням
сучасних інформаційних технологій
пройшли звітновиборні конференції у
БілгородДністровській, Болградській,
Іванівській, Київській, Комінтернівській,
Любашівській, Роздільнянській, Са
ратській, Тарутинській районних, Тепло
дарській міській організаціях Проф
спілки; в первинних профспілкових
організаціях працівників Одеського на
ціонального університету ім. І.І. Мечни
кова, Одеського національного політех
нічного університету, Одеського націо
нального економічного університету,
Національного університету «Одеська
юридична академія», Одеської академії
будівництва і архітектури; студентів
Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова, Одеського національ
ного політехнічного університету, Одесь
кої національної академії харчових тех
нологій, Міжнародного гуманітарного
університету, Одеської державної ака
демії будівництва та архітектури.
(Продовження на 2 стор.)
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ПРО ПІДСУМКИ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ
В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЛАНКАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ХІХ ЗВІТНОВИБОРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Витяг із доповіді на ХІІ пленумі обкому Профспілки від 26 березня 2015 року
(Продовження. Початок на 1 стор.)
У роботі звітновиборних зборів, кон
ференцій первинних та територіальних
профспілкових організацій брали участь
голова та заступники голови обкому
Профспілки, члени обкому та працівни
ки виконавчого апарату, зокрема: голо
ва обкому Профспілки Дубовик Н.О. –у
31 зборах та конференціях, заступник
голови Корнійчук Л.Т. у 14, заступник
голови обкому по роботі зі студентською
молоддю Щедров І.М.  у 6, завідувач
відділу соціальноекономічного захисту
працівників Подгорець В.В. – у 22, в тому
числі в структурних підрозділах ВНЗ.
Аналізуючи якісний та чисельний
склад голів первинних профспілкових
організацій закладів освіти, потрібно ска
зати, що обрані вперше складають в се
редньому 23,9% відсотка, в 11 терито
ріальних організаціях оновлено від 25 до
44% керівників ППО. Молодь до 35
років складає  18,7%, найбільше  в
Іллічівській міській (56,7%),
Лю
башівській (47,4%), Ренійській (45,5%),
Балтській (32,7%), Котовській, Білгород
Дністровській, Біляївській, Овідіо
польській районних – більше 20%;
старше 60 років  лише 4,9%, але в
Арцизькій районній організації 36%.

Серед голів територіальних органі
зацій молоді до 35 років немає, віком
понад 60 років – 47%.
У первинних профспілкових
організаціях працівників вищих навчаль
них закладів: молодь до 35 років скла
дає 21,4%; старше 60 років  42,8%.
Вперше обрані голови профспілко
вих організацій: Ананьївської, Ізмаїльсь
кої районних організацій Профспілки,
первинних профспілкових організацій
Міжнародного гуманітарного універси
тету, ВНКЗ «Одеське педагогічне учили
ще», ВНКЗ «БілгородДністровське педа
гогічне училище», об’єднаної проф
спілкової організації Південноукраїнсь
кого національного педагогічного універ
ситету, Навчальнометодичного центру
профтехосвіти в Одеській області, Одесь
кого обласного інституту удосконален
ня вчителів, Одеського обкому Проф
спілки, студентів Міжнародного гумані
тарного університету, Одеської держав
ної академії будівництва та архітектури.
Обком Профспілки надавав мето
дичну і практичну допомогу вперше об
раним головам профспілкових органі
зацій на місцях, ця робота буде продов
жена. Районні, міські комітети Проф
спілки, профкоми ВНЗ повинні скласти
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плани навчання голів підвідомчих орган
ізацій із залученням працівників виконав
чого апарату обкому Профспілки.
Разом з тим, слід відзначити недоліки
в проведенні звітновиборних зборів,
конференцій.
На окремих конференціях було мало
бажаючих виступити, виступи були фор
мальні, без критичних зауважень.
Не обговорювались пропозиції щодо
змін та доповнень до Статуту Проф
спілки.
У зв’язку з вимушеними канікулами
були перенесені терміни проведення
звітновиборних конференцій у ряді пер
винних профспілкових організацій пра
цівників вищих навчальних закладів, пер
винній профспілковій організації сту
дентів Міжнародного гуманітарного уні
верситету.
Через складні метрологічні умови
перенесено дату конференції та продов
жено повноваження виборних органів
Кілійської районної організації Проф
спілки.
Голови профспілкових організацій
Міжнародного гуманітарного університе
ту, ВНКЗ «Одеське педагогічне училище»,
ВНКЗ «БілгородДністровське педагогічне
училище», об’єднаної профспілкової

організації Південноукраїнського націо
нального педагогічного університету об
рані не із складу резерву.
Незважаючи на те, що всі проф
спілкові органи отримали рекомендації
щодо проведення звітів і виборів, мали
місце недоліки в оформленні звітів, ви
тягів з протоколів конференцій, анкет
делегатів, несвоєчасність їх подання до
обкому Профспілки.
Обкомом Профспілки прийнята поста
нова пленуму, в якій наголошується на
спрямуванні основної діяльності виборних
профспілкових органів на виконання кри
тичних зауважень, пропозицій, висловле
них на звітновиборних конференціях, та
необхідності періодично інформувати
членів Профспілки про їх виконання.
Прийнято рішення звернутися до
Президента України та Уряду щодо вне
сення змін у пенсійне законодавство сто
совно науковопедагогічних працівників
та державних службовців  працівників
органів управління освітою.
На пленумі затверджено звітну до
повідь Одеського обласного комітету Проф
спілки на ХІХ звітновиборній конференції
Одеської обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України, яка відбу
деться 12 травня 2015 року.

ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ
Роз’яснює юрисконсульт обкому Профспілки Леонід МИХАЙЛОВ

02.04.2015

№ 012569
Голові Комітету з питань
науки і освіти
Верховної Ради України
Л.М.Гриневич

Шановна Ліліє Михайлівно!
Одеський обком Профспілки працівників ос
віти і науки України висловлює глибоку занепо
коєність у зв’язку із прийняттям Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення» № 213
VIII та змінами до статті 47 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страху
вання», якими з 1 квітня 2015 року до 31 грудня
2015 року в період роботи на посадах наукових,
науковопедагогічних працівників замість науко
вої пенсії виплачуватиметься 85 відсотків пенсії,
обчисленої відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страху
вання».
Сьогодні за умови скорочення штатів вищих
навчальних закладів значна кількість найбільш
кваліфікованої частини професорськовикладаць
кого складу  докторів наук, професорів працює
на неповну ставку. Запровадження цих норм при
звело до звільнення вже 168 науковопедагогіч
них працівників вищих навчальних закладів
Одеського регіону.
У вищих навчальних закладах руйнується за
безпеченість викладачами навчального процесу,
відбудеться зупинка виконання багатьох науко
водослідних робіт, закриття протягом поточного
семестру магістерських програм, а через те й зни
ження рівня викладання спеціальних дисциплін.
Для запобігання цим негативним явищам та
збереження кадрового потенціалу вищої освіти
просимо доповнити пункт 7 Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів Ук
раїни щодо пенсійного забезпечення» №213УІІІ,
яким вносяться зміни до статті 24 Закону Украї
ни «Про наукову і науковотехнічну діяльність»,
словами «крім наукових та науковопедагогічних
працівниківпенсіонерів».
Ãîëîâà

îáêîìó Ïðîôñï³ëêè
ÄÓÁÎÂÈÊ Í.Î.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗАКОНОДАВЧІ НОВОВВЕДЕННЯ
Останнім часом в обком Профспілки
працівників освіти і науки надходить чима
ло звернень щодо пенсійного забезпечення
працівників відповідно до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечен
ня», який набрав чинності 1.04.2015 року. У
зв’язку з цим надаємо роз’яснення.
Внесені зміни до статті 47 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
відповідно до яких тимчасово, на період з 1 квітня 2015
року по 31 грудня 2015 року, розмір пенсії працюючих
пенсіонерів становить 85 відсотків від призначеного роз
міру, що перевищує 150 відсотків прожиткового мініму
му, встановленого для осіб, які втратили працездатність
(1423,5 грн.), але не менше 150 % прожиткового мініму
му тобто 1423,5 грн. Наприклад, учителю призначена
пенсія 1700 грн. з 1.04.2015 року він отримуватиме
1445 гривень (85%), якщо пенсія 1600 грн., то отриму
ватиме не 1360 грн. (85%), а 1423,5 грн.
Педагогічним працівникам для отримання пра
ва на пенсію за вислугу років з 1 квітня 2015 року
збільшується спеціальний стаж на 5 років поетапно
(до 2024 року) на 6 місяців за рік.
З 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року
– не менше 25 років 6 місяців;
З 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року
– не менше 26 років;
З 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року
– не менше 26 років 6 місяців;
З 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року
– не менше 27 років;
З 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року
– не менше 27 років 6 місяців;
З 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року
– не менше 28 років;
З 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року
– не менше 28 років 6 місяців;
З 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року
– не менше 29 років;
З 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року
– не менше 29 років 6 місяців;
З 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не
менше 30 років
Змінені умови та порядок пенсійного забезпе
чення наукових та науковопедагогічних працівників
(далі – наукова пенсія), визначені ст. 24 Закону Ук
раїни «Про наукову та науковотехнічну діяльність»
(із змінами).
З 1 квітня 2015 року відповідно до частини 7
Закону України «Про внесення змін до деяких зако

нодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення»
особам, яким призначена наукова пенсія, у період ро
боти на посадах, які дають право на призначення цієї
пенсії, пенсія виплачується в розмірі, обчисленому відпо
відно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер
жавне пенсійне страхування» та розмір виплачуваної
пенсії становить 85 відсотків від призначеного розміру,
що перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Для збереження науковопедагогічного потенц
іалу країни, престижності наукової праці, були направ
лені звернення ЦК Профспілки працівників освіти і на
уки України, обкому Профспілки, Ради ректорів Одесь
кого регіону, всіх первинних профспілкових організацій
вищих навчальних закладів до Верховної Ради Украї
ни, Кабінету Міністрів України, Голови Комітету з пи
тань науки і освіти, Голови Комітету з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Вер
ховної ради України.
В результаті 21 квітня 2015 року Верховна Рада
України прийняла законопроект України «Про внесен
ня змін до Закону України «Про наукову і науковотех
нічну діяльність» (щодо збереження науковопедагогіч
ного кадрового потенціалу країни)», згідно з цим нау
кові пенсії для працюючих пенсіонерів будуть збережені.
Відповідно до вищезазначеного закону за науковцями
під час роботи на наукових, науковопедагогічних по
садах збережено право на отримання (призначення)
пенсії в порядку та на умовах, передбачених Законом
України «Про наукову та науковотехнічну діяльність».
Однак до 31 грудня 2015 року пенсіонерамнауковцям
виплачуватимуть 85 % пенсії.
Після набрання чинності цим законом на сайті об
кому Профспілки працівників освіти і науки України буде
надана додаткова інформація.
Після звільнення з роботи виплата пенсії, встанов
леної відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову
та науковотехнічну діяльність» та Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
поновлюється. Слід зазначити, що, за ствердженням Пен
сійного фонду України, це означає, що після звільнення з
посади розмір пенсій таким працівникам залишається на
рівні, який був їм встановлений до 1 квітня 2015 року.
Особам, яким призначена пенсія на умовах, пе
редбачених Законом України «Про державну службу»
на період їх роботи на посадах, що дають право на таку
пенсію, пенсія не виплачується.
Зміни не стосуються інвалідів І та ІІ груп, інвалідів
війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб, на яких по
ширюється дія пункту 1 ст. 10 Закону України «Про ста
тус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту».
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Îäåñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåòó ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà 150 ðîê³â
13 травня в Одесі урочисто
відзначатиметься 150та річниця
з дня заснування Одеського на
ціонального університету ім. І.І.
Мечникова – найстарішого ви
щого навчального закладу на
шого міста.
Від самого початку в університеті дія
ло три факультети: фізикоматематич
ний, історикофілологічний та юридич
ний. Навчальний заклад відрізнявся
своєю демократичністю у ставленні до
студентів: за однією лавою разом на
вчалися нащадки дворян, торговців та
селян; багатим був і етнічний склад сту
дентів. Цікаво, що дівчат на навчання
тут почали приймати на 10 років рані
ше, ніж це започаткували в Оксфордсь
кому університеті.
Цьому навчальному закладу суди
лося виховувати талантів та приверта
ти до себе видатних вчених, які згодом
представляли світу свої надзвичайно
важливі відкриття. Так у 70х роках ХІХ
ст. лауреат Нобелівської премії, про
фесор кафедри зоології Ілля Мечников,
чиїм ім’ям пізніше було названо на
вчальний заклад, розробив в універ
ситеті основи теорії імунітету, а в 1886
році відкрив в Одесі другу в світі бакте
ріологічну станцію, де врятував життя
сотням пацієнтів.
Навчальний процес в університеті не
припинявся навіть у воєнні роки. За
часів Другої Світової війни частина вик
ладацького складу університету разом
із студентами була евакуйована на Ку
бань, а згодом у Туркменію, причому за

цей час університет не тільки працював
у штатному режимі, а й примножував
бібліотечні фонди, розвивав лабора
торії та активно співпрацював з місце
вими вищими навчальними закладами.
Так, ОНУ став єдиним таким вищим на
вчальним закладом в Україні.
З плином історії кількість факуль
тетів та інститутів в університеті зросла
до 16, збільшилася і кількість навчаль
них корпусів. Але унікальність Одесь
кого університету полягає в тому, що на
базі його факультетів було створено
чимало вищих навчальних закладів,
серед яких Одеський державний медич
ний університет, Одеський національ
ний економічний університет, Націо
нальний університет «Одеська юридич
на академія» та інші.
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова сьогодні – це 28
підрозділів, з яких – 4 науководослід
них інститути, 8 науководослідних
центрів, 14 проблемних та галузевих
науководослідних лабораторій, Бота
нічний сад, Астрономічна обсерваторія,
гідробіологічна станція, Петрографо
мінералогічний, Палеонтологічний,
Зоологічний музеї з унікальними колек
ціями, Музей рідкісної книги на базі На
укової бібліотеки тощо. На острові
Зміїний у Чорному морі працює сучас
на науководослідна станція ОНУ, де
проходять практику майбутні біологи,
геологи, хіміки...
Профспілкові комітети працівників
та студентів університету тримають
руку на пульсі подій, пильно контролю

ють дотримання
прав
членів
Профспілки та
сприяють роз
витку наукової
та культурно
масової діяль
ності в ОНУ.
Обидва проф
коми є співорга
нізаторами
Міжнародної
науковопрак
тичної конференції, яка пройшла впер
ше в 2012 році і була високо оцінена
Асоціацією правозахисних організа
торів студентів України. Кількість учас
ників та представників вищих навчаль
них закладів інших країн та міст Украї
ни постійно зростає, хід конференції
широко освітлюється у ЗМІ, а за її
підсумками видаються збірники із стат
тями учасників. Профком працівників
регулярно організовує фестиваль та
лантів дітей співробітників університе
ту «Наші діти»; багато цікавих семі
нарів, конкурсів, флешмобів та акцій
постійно організовує студентський
профком.
150річчя альмаматер почали
відзначати ще два роки тому. Профком
працівників профінансував видання
літературної серії «Вони родом з уні
верситету», яка складається з літератур
них збірок працівників ОНУ, видає що
річний календар працівниківювілярів
«Чуття єдиної родини». До ювілейної
дати профком зробив всім приємні по

БЛИСКУЧИЙ ДЕБЮТ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
17 квітня цього року в Національному університеті «Одеська юридична ака
демія» вперше відбувся цікавий та захоплюючий конкурс «Дебют першокур
сника».
В заході, організатором якого став проф
ком НУ «ОЮА», взяли участь студенти І кур
су різних факультетів. Напередодні методом
жеребкування було обрано теми, з якими
учасники повинні були пов’язати свій виступ:
«Одесский дворик», «Євротур», «Українсь
ке весілля», «Курортний роман», «Карна

ми грамотами профкому кращих студентів
активістів за такими номінаціями, як «Патрі
отка року», «Відкриття року», «Креатив
року», «Відповідальність року», «Олімпієць
року», «Надійне плече року» тощо.
Студенти високо оцінили артистичні дані
першокурсників – учасників конкурсу, які

вал», «Східні казки», «Гуртожиток» та інші.
Студенти нестандартно підходили до підго
товки своїх виступів: так команда факульте
ту журналістики в темі «Гуртожиток» прове
ла спеціальне розслідування і зняла відео
ролик, чим вигідно відрізнялася серед своїх
конкурентів.
Особливо запам’яталися глядачам номе
ри «Східні казки» та «Одесский дворик», які
порадували своїм колоритом та артистизмом
учасників. Багатими на національний коло
рит видалися виступи «Українське весілля» та
«Вестерн».
У перервах між виступами проходила
урочиста церемонія нагородження Почесни

представили публіці прекрасні мініспектаклі
з єдиною ідеєю, колоритними костюмами, чу
довими вокальними та хореографічними но
мерами.
Безспірну перемогу виборола команда
факультету правової політології та соціології,
яка підкорила всіх своїм виступом на тему
«Вестерн», перенісши глядачів на короткий
час у світ Дикого Заходу.
І учасники, і глядачі залишилися в захваті
від конкурсу, який подарував їм море пози
тивних емоцій та вражень.
²ëîíà ÀÍÄÐªªÂÀ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðîôêîìó
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà
þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»

дарунки: туристичні поїздки до Львова,
екскурсії по м.Одесі та по Одеській об
ласті, а також преміював грошовою ви
нагородою в розмірі по 500 грн. моло
дих вчених. Крім того, до ювілейної дати
2425 квітня проходила спартакіада се
ред працівників університету, ще 243
працівники відвідали Оперний театр.
Ãàííà Â²ÍÊÎÂÑÜÊÀ,
ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
îáêîìó Ïðîôñï³ëêè

P.S. Обласний комітет Проф
спілки щиро вітає Одеський на
ціональний університет ім. І.І.
Мечникова з 150річним юві
леєм! Бажаємо всьому трудово
му колективу та студентам зак
ладу миру, добробуту, здоров’я
та невичерпного життєвого по
тенціалу для нових звершень та
наукових здобутків в ім’я про
цвітання України.

«ÇÍÀÌß» ÃÎÒÓªÒÜÑß ÇÓÑÒÐ²ÒÈ Ä²ÒÅÉ
Не за горами літній сезон, а отже, піклуватися про
те, де і як відпочиватимуть освітянські діти, слід вже за
раз. 17 квітня цього року на засіданні президії обкому
Профспілки було розглянуте питання підготовки до
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у літній
період. У першу чергу увагу приділили відкриттю се
зону в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
«Знамя» Одеської обласної організації Профспілки.
Не зважаючи на всі фінансові труднощі сьогодення, підготов
ча робота до відкриття табору «Знамя» триває чітко за планом,
ведуться ремонтні роботи, і вже з 13 червня табір гостинно відкриє
свої двері дітям. У цьому році «Знамя» працюватиме в 4 зміни
тривалістю по 14 днів кожна. Розпочнеться весела пора ігор, відпо
чинку на морі, екскурсій, конкурсів та розваг.
Повна вартість однієї путівки складатиме 2600 гривень, але
для членів Профспілки обласний комітет за власний рахунок вста
новив доплату, щоб максимально пом’якшити фінансові умови
відпочинку дітей спілчан.
ДЗОВ «Знамя» став улюбленим місцем літнього відпочинку
для багатьох дітей – як з м.Одеси, так і області, які вже багато
років поспіль відпочивають у ньому, знаходять нових друзів, роз
кривають таланти та здобувають цікавий життєвий досвід.
До нових зустрічей у таборі «Знамя»!

Освітянський профспілковий вісник
Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
5 травня цього року свій ювілей відзначає
КОРОЛЬОВА Тетяна Сергіївна, голова первин
ної профспілкової організації працівників
Одеського національного економічного універ
ситету.
Тетяна Сергіївна
вже більше 15 років пра
цює на профспілковій ниві. За
цей час вона не тільки набула цінно
го досвіду, але завдяки результативній ро
боті та активній громадській позиції завою
вала авторитет справжнього профспілково
го лідера. В минулому році Тетяна Сергіїв
на перемогла в обласному конкурсі на кра
щого профспілкового лідера у номінації
«Кращий лідер первинної профспілкової
організації працівників вищого навчально
го закладу».
Серед своїх колег по Профспілці Т. Ко
рольова виділяється ініціативністю та енту
зіазмом, про що свідчать профспілкові нагороди. Нещодавно за особистий вне
сок у розвиток профспілкового руху, багаторічну активну роботу в галузевій
Профспілці Т.С. Корольова отримала заслужену нагороду  нагрудний знак ЦК
Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки Украї
ни».
Тетяна Сергіївна також успішно реалізується на освітянській ниві. Кандидат еко
номічних наук, нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та Почесною гра
мотою Міністерства освіти і науки України, наразі поєднує наукову діяльність з
профспілковою.
Шановна Тетяно Сергіївно! Вітаємо вас з ювілеєм. Бажаємо міцного здоро
в’я, миру та добробуту, творчої енергії і наснаги в роботі, наполегливості в
здійсненні поставлених цілей. Нехай кожен новий день буде щедрим на успіхи
та перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і бла
городні справи!
Ç ïîâàãîþ,
ïðåçèä³ÿ Îäåñüêîãî îáêîìó
Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Освітяни змагалися,
не зважаючи на кризу
VII районна спартакіада серед
працівників загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних на
вчальних закладів Іванівського
району, що відбулася на почат
ку квітня 2015 року, зібрала по
над 100 учасників у складі 15 ко
манд. Організаторами спартакі
ади традиційно є відділ освіти та
районний комітет Профспілки
працівників освіти і науки.
Тепло привітали всіх присутніх на
спартакіаді начальник відділу освіти
Тетяна Дмитрівна Штикова та заступ
ник голови Іванівської районної ради
Марія Іванівна Васильченко.
До програми спартакіади традицій
но було включено чотири види змагань:
легка атлетика, шахи, настільний теніс

та волейбол.
Першими на біговій доріжці розпо
чали боротьбу легкоатлети, які змага
лися в триборстві: бігу на 60 м та 400 м
для жінок, бігу 100 м та 800 м для чо
ловіків та стрибках у довжину. У жінок
трійку кращих склали Софія Буць (Іва
нівська ЗОШ), Альона Мацкул (Коноп
лянська ЗОШ) та Олена Глущук (Бузи
нівська ЗОШ), а в чоловіків – Ілля Ру
сенко (Благоївська ЗОШ),Олександр
Ляхович (Баранівська ЗОШ), Сергій
Юрдик (Червонозна’мянська ЗОШ).
Призерами турніру з настільного
тенісу стали: у жінок  Галина Пол
іщук (Калинівська ЗОШ), Любов Кут
ішевська (Іванівська ЗОШ), Світлана
Мітрова (Радісненська ЗОШ), у чо
ловіків – Олександр Ляхович (Баран
івська ЗОШ), Сергій Тьосов (Черво
нознам‘янсь
ка
ЗОШ),
Сергій Ла
т у ш к о в
(відділ осві
ти). У турнірі
з шахів чільну
трійку склали
Олександр
Дубівка (Пет
рівська ЗОШ
№2), Іван Ба
білов (Івані
вська ЗОШ),
Борис Про
сунко (відділ
освіти).
Найбільш
напруженою
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02 травня, субота. 14.00. – Клуб усіх муз. «Я славлю смерть во имя
жизни!»
03 травня, неділя. 15.00 – презентація книги поетеси Н.Є. Барчук
«Следы на песке».
04 травня, понеділок. 12.00. – секція ІМОНТ. Теми: «Комендант по
верженного рейхстага», «Песни военных лет».
07 травня, четвер. 16.00 – наукова секція психологів. До 150річчя
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: «Современные
проблемы психологии: научный поиск магистров университета».
10 травня, неділя. 15.00 – клуб «Ліра». Авторська музична програ
ма поета та композитора Г. Перельдіка до 70річчя Перемоги «За Побе
ду!».
12 травня, вівторок. 17.00 – Секція книги. До 70річчя Перемоги у
Другій світовій війні: «Письма с фронта», «Послевоенная Одесса».
22 травня, п’ятниця. – Святкування Дня науки.
18 травня, понеділок. 16.00 – Пушкінська комісія. «Одесса в твор
честве А.С. Пушкина».
26 травня, вівторок.
17.00 – Секція книги. Теми: «Александр Львович Блок — учёный и фило
соф», презентація книги «В.В. Шульгин. Тени, которые проходят».
18.00 – музичний концерт С.Школьника «Фрагменты мира и войны».
27 травня, середа. 17.00  наукова історикокраєзнавча секція «Оде
сика». Презентація книги керівника секції В.А. Савченко. Гість секції – про
фесор історії, країзнавець Андрій Добролюбський.
31 травня, неділя. 14.00 – Асоціація ветеранів культурнопросвітниць
кої роботи. Круглий стіл представників недержавних музеїв з нагоди Дня
працівників культури «Перспективы развития негосударственных музеев».
була боротьба з
волейболу. Зван
ня фіналістів ви
борювали ко
манди Богунівсь
кого НВК, Черво
нознам‘янської
ЗОШ та відділу
освіти. Команда
Богунівського
НВК не розчару
вала своїх уболі
вальників, здо
бувши блискучу
перемогу, друге
місце посіла ко
манда Червоноз
нам‘янської
ЗОШ, третє –
відділу освіти.
За підсумка
ми всіх видів
спартакіади най
більшу кількість призових місць – три 
завоювали команди Іванівської ЗОШ,
Червонознам‘янської ЗОШ та відділу
освіти. Два призових місця в активі
спортсменів Баранівської ЗОШ. А зага
лом призерами спартакіади в окремих
видах спорту стали команди 11 зак
ладів освіти .
VII районна спартакіада серед пра
цівників загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів ос
віти Іванівського району засвідчила ви
соку майстерність освітян і стала
справжнім святом спорту і здоров‘я.
За підсумками всіх видів спартакіа
ди перше місце завоювала команда Іва
нівської ЗОШ, друге загальнокоманд

не місце дісталося минулорічним пере
можцям спартакіади  спортсменам
Петрівської ЗОШ №2, третіми фінішу
вали спортсмени Червонознам‘янської
ЗОШ.
Церемонія нагородження пере
можців спартакіади традиційно була
урочистою та видовищною. Команди
– призери в загальнокомандному за
ліку були нагороджені кубками та по
чесними дипломами організаторів, а
призери в окремих видах та в індиві
дуальному заліку отримали дипломи
та пам‘ятні медалі.
Òåòÿíà ÏÀÍÀÑÞÊ,
ãîëîâà ²âàí³âñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè
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